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Inledning 

Verksamheten Personligt ombud i Uppsala har i uppdrag från Regeringen via Socialstyrelsen, 
Länsstyrelsen samt Uppsala kommun, att stödja enskilda personer med psykiska funktionsnedsätt-
ningar till den vård och det stöd som de har behov av och rätt till enligt gällande lagstiftning. Upp- 
draget för Personligt ombud är att hjälpa den enskilde att finna rätt vägar i samhället och utgångs-
punkten i arbetssättet 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, och Personligt ombud 
arbetar helt utifrån klientens uppdrag. 
 
Personligt ombud möter ofta frustration, ilska och uppgivenhet hos klienter som upplever att deras 
erfarenheter och synpunkter inte respekteras eller till och med förnekas. I arbetet möter ombuden 
klienter som drabbas hårt av de brister som finns i välfärdssamhället. Det kan handla om åtstramning 
av stöd eller invecklad byråkrati. Många klienter har svårt att klara sig i ett allt mer komplicerat och 
för dem otillgängligt samhälle. Många lever på existensminimum och har en ständig oro över att 
pengar inte ska räcka till livsuppehället. Att få tillgång till den vård och rehabilitering som behövs är 
av olika skäl svårt för dem vi möter och resultatet blir ofta utanförskap och sämre livskvalitet. En 
konsekvens är att Personligt ombud ibland blir den enda fasta punkten för klienten under en längre 
tid än vad som skulle behövas om tillgänglighet, kontinuitet och samordning fungerade bättre hos 
och mellan myndigheter och vårdgivare. Personligt ombud får idag hjälpa klienter att lappa och laga 
nätet i välfärdssystemet på ett mer påtagligt sätt än för bara några år sedan.  
 
Verksamheten kan konstatera att det tenderar att blir allt fler ”stuprör” i välfärdssystemet och allt 
färre ”hängrännor”. Det hörs allt färre röster i debatten om det samhällsekonomiska perspektivet 
och de vinster av samarbete utifrån ett holistiskt perspektiv som finns bara vi tillåter oss i samhället 
att utveckla dem. Personligt ombud befarar att svårigheterna att samordna och optimera resurser 
där och när människor behöver dem skapar stora kostnader i andra led på sikt och leder till negativa 
samhällsekonomiska konsekvenser. 
 
Utöver att ge individstöd har Personligt ombud även i uppdrag att verka på en strukturell nivå genom 
att samla in, dokumentera och framföra de brister som verksamheten, tillsammans med de personer 
vi stödjer, möter i välfärdssystemet. Syftet med erfarenhetsrapporten är att beskriva några av dessa 
brister. Vi har tagit med några goda exempel på bra, fungerande samverkan men det finns naturligt-
vis fler exempel på bra insatser av vårdgivare och olika myndigheter.  
 
Personligt ombud kommer av naturliga skäl i kontakt med de delar som oftast är inte fungerar eller 
på olika sätt brister för den enskilde. De personer som får det de efterfrågar och behöver i välfärds-
systemet har inte behov av ett ombud. Personligt ombud har därför ingen möjlighet att beskriva hur 
de olika vård- och stödgivarna fungerar i stort – verksamheten lyfter det vi erfarit utifrån de 
kontakter vi har haft under året. 
 
Verksamheten Personligt ombud hoppas att skildringen i denna rapport kan stimulera till dialog och 
tillföra användbara erfarenheter till andra verksamheter så att vi tillsammans kan bidra till en positiv 
förändring för de människor vi möter.  

Uppsala den 31 januari 2020 
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Tillgänglighet  

Lagar, överenskommelser mm 
Syftet med FN:s konvention för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som 
Sverige ratificerade 2009, är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att 
främja respekten för deras inneboende värde. Av konventionen framgår att bland annat individuellt 
självbestämmande, frihet att göra egna val samt möjligheten till personligt oberoende är en rättighet 
samt möjlighet till fullständigt och faktiskt deltagande i samhället. Lika möjligheter och tillgänglighet 
är viktiga delar i individens rättigheter och varje stat ska säkerställa att myndigheter och offentliga  
institutioner handlar i enlighet med konventionen. Vad gäller tillgänglighet så innebär det bland 
annat att information ska lämnas på ett sätt som är möjligt att förstå för alla, att det ska finnas regler 
för hur en service för alla ska göras tillgänglig och att regler och krav ställs i relation till en persons 
förmåga att uppfatta och fullfölja dem. 1  
 
Sedan 2015 innefattas även bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i Diskriminerings-
lagen. Den gäller när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder 
för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med per-
soner utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan 
författning...” 2 Vad gäller information eller kommunikation kan det exempelvis handla om att 
erbjuda olika kontaktmöjligheter, utifrån personens behov.  
 
I Socialtjänstlagens portalparagraf slås fast att ”samhällets socialtjänst ska på demokratins och soli-
daritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 
och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans an-
svar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 
egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och inte-
gritet. Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter be-
tydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som 
andra”. 3  
 
I Hälso- och sjukvårdslagen4 står bland annat att vården ska ges med respekt för alla människors lika 
värde, bygga på människors självbestämmande och integritet samt vara lättillgänglig. 
 
För att målgruppen för uppdraget ska kunna ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av 
vård, stöd och service på jämlika villkor måste den vara eller kunna göras tillgänglig för dem. Under  
året har Personligt ombud erfarit ett flertal exempel på bristande tillgänglighet på olika plan, vilket 
 

                                                           

1 SÖ 2008:26, Artiklarna 3 och 4. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (pdf 459 kB)   
2 Se Diskrimineringslagen, 1 kap § 4, p.3 http://www.do.se/om-diskriminering/former-av-diskriminering/bristande-tillganglighet/  
3 Socialtjänstlag (2001:453); https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ socialtjanstlag-

2001453_sfs-2001-453  
4 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30);  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ halso--och-

sjukvardslag_sfs-2017-30 

https://www.regeringen.se/49cf70/contentassets/f6446d9266db46dea0e0e58cd6d53a97/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-och-fakultativt-protokoll-till-konventionen-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf
https://www.regeringen.se/49cf70/contentassets/f6446d9266db46dea0e0e58cd6d53a97/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-och-fakultativt-protokoll-till-konventionen-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf
http://www.do.se/om-diskriminering/former-av-diskriminering/bristande-tillganglighet/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/%20socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/%20socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/%20halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/%20halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
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gör det svårt för personer med psykisk funktionsnedsättning att både få och behålla den vård, stöd 
och service de efterfrågar och behöver. Det innebär bland annat att det är problematiskt för många 
att kunna delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Nedan ges några exempel. 

Möjligheter till kontakt 
Begränsade telefontider och långa telefonköer till vårdgivare och myndigheter medför påtagliga svå-
righeter för flertalet av de klienter Personligt ombud möter. Försäkringskassan har ingen växel och 
även hos arbetsförmedlingen hänvisas den som inte vet namn och telefonnummer på den som söks 
till en central telefon. Det innebär att det ofta kan ta en timma eller mer att komma fram till centrala 
kundtjänster på de bägge myndigheterna om personen inte vet vem som ska kontaktas och har den-
nes telefonnummer eller mejl. Att ta sig den tiden för att sitta i telefonkö är många gånger näst intill 
omöjligt för många av klienterna och svårt tidsmässigt även för professionella hjälpare som 
Personligt ombud, då ett möte ofta är ca en timma. Att komma i kontakt med psykiatrin i Uppsala 
per telefon är även det förenat med stora svårigheter för målgruppen. För att få kontakt krävs i 
praktiken att klienten ringer direkt efter kl 08.00 på morgonen för att ha möjlighet att kunna få en 
telefontid när en vårdkontakt ringer tillbaka samma dag. Det är svårt att genomföra för personer 
som ofta har sömnsvårigheter och förändrad dygnsrytm. Inga möjligheter ges att under dagen att nå 
rätt personer och konsekvenserna kan bli att klienten istället nödgas uppsöka akutpsykiatri eller 
övriga akutsjukvård. För dem som har en personlig vårdkontakt är tillgängligheten betydligt bättre. 
Även myndigheter som CSN, Skatteverket och Kronofogden kan vara svåra att få tag på inom rimlig 
tid, vilket gör målgruppen mindre självständig och beroende av stöd från bland andra Personligt 
ombud.  

Digitalisering på gott och ont 
Den snabba digitaliseringen är både främjande och försvårande vad avser tillgänglighet till samhällets 
vård-, service- och stödinsatser. För de människor Personligt ombud möter är det många gånger en 
bromsande faktor. Inte för att flertalet har problem med att rent tekniskt agera via datorer och tele-
foner men i relation till myndigheter med krav på dokumentation, administrativa rutiner och redovis-
ningar blir det ofta oöverblickbart och hänger upp sig på grund av att det då inte finns någon att 
kommunicera med. Personer som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), utmattning och 
depression till exempel har ofta också behov av ett handfast stöd för att få överblick och reda i hand-
lingar. Många blir osäkra och behöver fråga om hur, vad, varför och när för att kunna genomföra det 
som krävs.  
 
I sammanhanget kan nämnas att IVO helt nyligen har konstaterat en rad brister i serviceskyldighet,  
tillgänglighet och delaktighet avseende ett allt mer automatiserat handläggningsförfarande för 
socialtjänsten i Kungsbacka kommun, vilket kan vara intressant att ta del av utifrån diskussionen om 
ökad digitalisering och bristande tillgänglighet. 5 
 
Ett vanligt problem är att inte våga öppna brev eller mejl på grund av ångest inför vad de kan inne-
hålla. Personer med utmattning orkar kanske inte ta tag i situationen över huvud taget. Ofta gene-
rerar kommunikation med myndigheter stor ångest och känslor av otillräcklighet vilket ökar behovet 
av hjälpare som Personligt ombud. Nittio procent av dem som hade Personligt ombud i Uppsala 

                                                           

5 https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/ivo-konstaterar-brister-i-handlaggningen-av-ekonomiskt-bistand-i-

kungsbacka/   2020-01-23 Dnr 8,5-31394/2018-9 

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/ivo-konstaterar-brister-i-handlaggningen-av-ekonomiskt-bistand-i-kungsbacka/
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/ivo-konstaterar-brister-i-handlaggningen-av-ekonomiskt-bistand-i-kungsbacka/
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20196 ville initialt ha hjälp i kontakter med myndigheter och nästan lika många (81 %) efterfrågade 
hjälp i kontakt med vårdgivare. Aktuella klienter skulle i många fall kunna ha och få ett större mått av 
egenmakt i personlig kontakt med till exempel socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmed-
lingen.   

Förändring av myndigheters stöd och service 
Tillgängligheten till arbetsförmedlingen med möjlighet till personliga möten har kraftigt minskat i och 
med omorganiseringen under 2019. Mobilt bank-ID är ett måste idag för flertalet myndighets- och 
företagskontakter, vilket kreerar stora svårigheter för dem som inte har eller kan skaffa det. Brister i 
tillgänglighet är vanligt förekommande men märks tydligast vad gäller arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan. Tyvärr har de lokala myndigheterna i Uppsala inte varit särskilt lyhörda för den 
bristande tillgängligheten trots att klient och Personligt ombud i många fall påtalat det. Önskemål om 
personliga möten till exempel, har oftast inte hörsammats. Arbetsförmedlingen och försäkringskas-
san har ett system för aktivitetsrapportering som ska ske på ett visst sätt, inom en viss tid och där det 
inte medges några personliga hänsynstaganden eller alternativa sätt att rapportera för personer som 
behöver det. Blir det fel kan en person bli skickad emellan flera olika instanser inom och mellan båda 
myndigheterna för att reda i misstaget och undvika att få mindre ersättning eller avstängning från ett 
program. Samtliga förväntas klara alla rutiner utan undantag. 
 
Anonymiseringen av vem som styr vad individen ska kunna få eller ej, känslan av att inte bli lyssnad 
på eller bekräftad eller inte kunna framföra det som är viktigt kan många gånger bidra till ökad 
ohälsa och starka känslor av hopplöshet och uppgivenhet. Många gånger är det sådana upplevelser 
individen har med sig inför ansökan om Personligt ombud. Ofta handlar arbetet från Personligt om-
bud om att överbrygga motstånd och brist på tillgänglighet och delaktighet för att klienten ska kunna 
få rätt kontakter och de insatser hen behöver och efterfrågar.  
 
Cirka en fjärdedel av aktuella klienter hos Personligt ombud under 2019 hade tidigare haft Personligt 
ombud och återkommit. Den andelen har ökat, vilket kan tolkas på flera sätt. Det kan vara en effekt 
av att vi uppfattas som en stabil och kvalitativt bra verksamhet där klienterna vet att de kan få hjälp 
när de behöver det, men det kan också vara en effekt av att fler behöver återkommande stöd på 
grund av att myndigheter och organisationer inte är tillgängliga och kan möta klienternas behov. 

Kontinuitet 
Brist på kontinuitet är en av de mest påtagliga bristerna som ofta framhålls. De klienter Personligt 
ombud möter; varav samtliga har långvarig psykisk ohälsa är i stort behov av kontinuitet och trygghet 
i sina myndighets-, stöd och vårdkontakter. När kontakter ständigt bryts kan det bli svårt för en 
person med de olika svårigheter målgruppen har att få överblick i skeendet, att kunna återhämta sig 
och att känna tillräcklig trygghet för att orka och våga ta nya steg. Många kontakter riskerar därmed 
att bli kontraproduktiva. De flesta av de klienter Personligt ombud arbetar med känner sig definitivt 
inte satta ”i centrum” av sina vård- och stödkontakter, trots lagstiftarnas målsättning därvidlag, utan 
många gånger marginaliserade.  
 
Idag är det ytterst ovanligt att en person har kontinuitet i sina kontakter med vårdgivare och myndig-
heter under ett år, ett halvår eller ens från gång till gång vad gäller vissa läkarkontakter. Byten av 

                                                           

6 Under 2019 hade 187 klienter Personligt ombud i Uppsala. Se i övrigt Verksamhetsrapport för 2019.  
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personal inom Socialtjänst-ekonomiskt bistånd har stundom varit så täta att det har varit svårt både 
för klienten och Personligt ombud att etablera kontakt med handläggaren då klienten inte vetat vem 
det är från gång till gång. Information till klienter om handläggarbyten har ofta inte skett förrän den 
nya handläggaren tar kontakt eller att klienten ser ett nytt namn som ansvarig för en beräkning. En 
bra kontakt till hjälp i återhämtning och rehabilitering bygger på trygghet och tillit. Det är få klienter 
som upplever att kontakten med socialtjänsten kännetecknas av det. Samtidigt är det just trygghet, 
kontinuitet, flexibilitet och tillit som de klienter som intervjuades i 2019 års brukarrevision7 framhöll 
som framgångsfaktorer för återhämtning och empowerment. Samtliga har pekat på svårigheter de 
har och har haft i relation till myndigheter och vård och beskriver att stödet från Personligt ombud 
däremot har givits på deras villkor och därmed fått de positiva effekter som de framhållit som vä-
sentliga för en möjlig förändring.   
 
Vid sidan av att tillgänglighet och bemötande många gånger har brustit hos arbetsförmedlingen 
under året har kontinuiteten för flertalet varit i det närmaste obefintlig. Handläggare har slutat eller 
omplacerats samtidigt som resurserna kraftigt har minskats. Till exempel så var en av cheferna på 
arbetsförmedlingen i Uppsala under en period handläggare för alla enhetens ärenden, då flertalet av 
personalen hade blivit varslade eller slutat och ingen visste vilka som skulle vara kvar. I praktiken har 
ingen klient fått fortsatt kontakt med samma handläggare och många har inte fått någon ny. Det som 
erbjudits har varit kontakt med en central kundtjänst med personal som inte alls varit insatta i aktu-
ella klienters ärenden och inte kunnat ge personligt service. Öppettider har skurits ned till ett mini-
mum och arbetsförmedlingen har hänvisat till digitala tjänster. Många i målgruppen som har varit 
beroende av kontakt med arbetsförmedlingen har farit illa under den pågående omorganisering/ 
nedmontering av myndigheten. En del av de klienter som har klarat att hålla sig kvar utan att bli av-
slutade har inga insatser idag utan får bara aktivitetsrapportera. De som avslutats och skrivit in sig 
igen får klara sig på egen hand i att söka arbete i minst ett år innan kontakt och eventuell insats ges. 
Myndigheten brister i information och hänvisar till digitala plattformar. Personligt ombud är med-
vetna om att det bakom dessa brister ligger politiska och organisatoriska beslut på nationell nivå som 
de enskilda handläggarna inte kan påverka.  
 
De klienter som har kontakt med specialistpsykiatrin får ofta olika läkare vid sina besök men där erfar 
verksamheten att det blivit något mer stabilt under 2019. Däremot är det långa väntetider för att få 
en ny kontakt eller för att få en bedömning av om utredning av NPF till exempel är befogad. Väl be-
dömd kan det vara flera års väntetid för att få en utredning genom specialistpsykiatrin i Uppsala. 
Flertalet söker och beviljas därför utredning utomläns eller hos privat vårdgivare och flera av aktuel-
la klienter ber Personligt ombud om stöd i den processen. Det kan sedan ta lång tid för klienterna att 
få terapeutisk behandling, speciellt för dem som har behov av längre behandlingar. 
 
Täta läkarbyten är svåra att klara för målgruppen, många har ingen fungerande vårdplan och det är 
tröttsamt att dra sin sjukdomshistoria vid varje nytt läkarbesök, trots att läkaren har tillgång till 
klientens journal. Många besök fokuseras på förlängning av recept, justering av medicinering och nya 
läkarintyg eller läkarutlåtanden som försäkringskassan, socialtjänsten och arbetsförmedlingen med 
flera kräver och som tar tid. En av konsekvenserna av bristen på kontinuitet i läkarkontakter inom 
såväl specialistpsykiatrin som på vårdcentralerna är att klienter kan få problem att få beviljad ersätt-
ning från försäkringskassan. Tunnare läkarintyg med färre initierade och specificerade beskrivningar 
av begränsningar och möjligheter, när läkaren inte känner patienten i kombination med 

                                                           

7 Revisionen genomfördes gemensamt för alla verksamheter för Personligt ombud i länet. Se https://briu.se/wp- 

content/uploads/2019/08/BRiU-PO-rapport-SLUTVERSION-1.pdf  

https://briu.se/wp-%20content/uploads/2019/08/BRiU-PO-rapport-SLUTVERSION-1.pdf
https://briu.se/wp-%20content/uploads/2019/08/BRiU-PO-rapport-SLUTVERSION-1.pdf
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försäkringskassans ovilja till avstämningsmöten med patient, vårdgivare med flera bidrar till sämre 
förutsättningar för rättvisa bedömningar. Det är inte ovanligt att Personligt ombud tillfrågas av läkare 
om vad de ska skriva för att rätt visa på patientens svårigheter. 

Möjlighet till kuratorskontakter över tid är begränsad, både inom specialistpsykiatrin och i primär-
vården, vilket ytterligare ökar behovet av ett långsiktigt stöd för klienten. Där rehab-koordinatorer 
kopplats in har verksamheten dock goda erfarenheter av samordning ifrån primärvården.  
 

Delaktighet  

Lagar, föreskrifter och överenskommelser 
Vår svenska regeringsform är tydlig med att ”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.” 8 

 
Rätten till fysisk och psykisk hälsa och möjlighet till delaktighet 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, 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.”9   
 
I såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen poängteras den enskildes rätt till delaktighet i 
insatser och vård. Sedan 2010 finns i Hälso- och sjukvårdslagen även bestämmelsen att ”när den 
enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska 
kommunen och landstinget upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Planen ska upprättas om 
de båda parterna bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och 
om den enskilde samtycker till att den upprättas”. Tre principer gäller då; samtycke, delaktighet och 
att påbörja samverkan utan dröjsmål.10 
 
Personligt ombud är en frivillig, icke lagstyrd verksamhet, med Socialstyrelsens uppdrag att bidra till 
att personer med psykiska funktionsnedsättningar ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud 
av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina 
egna önskemål och behov. Personligt ombud ska bistå personer ur målgruppen att ha bättre 

                                                           

8 1 kap, 2 § Regeringsformen 
9 FN:s Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna, Artikel 25, https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/ 

Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf    
10 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 16 kap, 4 §  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30  

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/%20Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/%20Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
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möjligheter att påverka sin livssituation och delaktighet i samhället, ha möjligheter att leva ett mer 
självständigt liv och få en förbättrad livssituation. 11  

Bemötande och kommunikation   
Klienter hos Personligt ombud upplever många gånger att de blir dåligt eller nonchalant bemötta i 
kontakter med vård och myndigheter. Det händer ofta att Personligt ombud får ta del av synpunkter 
vad gäller negativa erfarenheter och klienters upplevelse av att när Personligt ombud följer med och 
hjälper klienten att föra fram det hen önskar, så bemöts de bättre. Det hänger delvis ihop med bris-
ten på kontinuitet som tidigare beskrivits men också med okunskap om vad klientens funktionsned-
sättning kan skapa för problem i kommunikationen.  
 
I Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning12 till exem-
pel finns många angelägna mål, bland andra att alla ska kunna ta del av information och kommuni-
cera utifrån sina förutsättningar. Personligt ombud erfar att vård- och stödgivare inte har alltid har 
kunskap om och uppfattar på vilket sätt klientens kognitiva brister kan påverka hen. I många fall 
ställs krav och tas kortsiktiga beslut som motverkar individers möjligheter till återhämtning och 
rehabilitering. Förmågor och nedsättningar växlar också ofta över tid, vilket innebär att klienterna är 
beroende av kontinuitet och en hög grad av delaktighet i sina vård- och stödkontakter.  
  
Personligt ombud arbetar bland annat för att den enskildes egenmakt ska stärkas. I arbetet med 
empowerment är det viktigt att bidra till såväl tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet i olika sam-
manhang. I de intervjuer som gjorts med klienter hos Personligt ombud13 bekräftar informanterna 
hur viktigt ett sådant förhållningssätt är för återhämtning och delaktighet i samhället. 
 
Några viktiga synpunkter som framkommer i nämnda rapport är att Personligt ombud bidrar till att 
inge hopp och bryta mönstret av misstro gentemot myndigheter och att stärka klientens förmåga att 
hävda sin röst och sina rättigheter. Informanterna beskriver t ex att de i början av kontakten var 
osäkra och inte vågade kontakta myndigheter och beskriva sina behov av stöd själva men att de med 
support från sina ombud växte i självkänsla och tilltro till den egna förmågan.   
  
Det finns ofta en stark rädsla hos klienter över att missuppfattas och att inte bli tagna på allvar. En 
positiv aspekt vid medverkan av Personligt ombud är att även vård- och stödgivare kan känna sig 
tryggare när ett ombud är med och både kan stödja klienten under samtalet men också att kunna 
fånga upp frågor och funderingar med hen efter besöken. I många möten uppfattas Personligt om-
bud ha en viktig roll för att klienten ska känna sig tryggare, särskilt i början av en ny kontakt.  
 
BRiU-rapporten visar också på vinster med ombudens arbetssätt som ofta innebär en intensiv kon-
takt i inledningsskedet för att senare förändras och trappas ner, vartefter klienternas behov av stöd 
blir mindre och de klarar allt fler kontakter själva. Nära hälften av klienterna hos Personligt ombud är 
aktuella mindre än åtta månader och 60 procent i upp till ett år. 
 

                                                           

11 Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer 

med psykiska funktionsnedsättningar; https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ 
forordning-2013522-om-statsbidrag-till_sfs-2013-522  
12 https://www.uppsala.se/contentassets/c717e52af54b46b580ce89b192a0d41f/program-for-full-delaktighet-for-personer-med-

funktionsnedsattning.pdf  
13 Se tidigare nämnda Brukarrevision. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/%20forordning-2013522-om-statsbidrag-till_sfs-2013-522
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/%20forordning-2013522-om-statsbidrag-till_sfs-2013-522
https://www.uppsala.se/contentassets/c717e52af54b46b580ce89b192a0d41f/program-for-full-delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/c717e52af54b46b580ce89b192a0d41f/program-for-full-delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf
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Personligt ombud erfar att med en högre grad av delaktighet och kontinuitet för klienten i kontakter 
med vårdgivare och myndigheter och inte minst samverkan dem emellan, skulle många av de pro-
blem målgruppen idag upplever kunna förebyggas eller i vart fall kunna minskas. 
 

Samordnad individuell plan  
Ett viktigt del i att bidra till en sammanhållen planering för den enskilde vid kontakt både med kom-
munens lagbundna verksamheter och vårdgivare är att samverka i en SIP. Upprättandet av en indi-
viduell plan ska kännetecknas av delaktighet och utgå ifrån klientens behov. Arbetssättet ska vara 
processinriktat och de personer som aktivt arbetar med eller stöttar klienten bjuds in, med klientens 
samtycke. I regional Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsätt-
ning14 poängteras att syftet med en SIP är att den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över de 
insatser huvudmännen tillhandahåller. 
 
Erfarenheten från Personligt ombud är att många SIP-processer fungerar bra och bidrar till att klien-
ten får bättre och mer sammanhållna insatser. Verksamheten ser stora fördelar med att en enskild 
person får en SIP men ser också brister i samverkan, speciellt när en person har kontakter med både 
den somatiska och psykiatriska vården.  
 
Bland de klienter Personligt ombud arbetade med 2019 var det en knapp femtedel av dem som 
initialt hade kontakt med både kommun och region som också hade en pågående SIP. Oftast ber 
klienterna Personligt ombud att följa med på SIP-möten vilket är bra för alla parter. Många gånger 
initierar Personligt ombud SIP tillsammans med klienten, hos någon av pågående stöd- och vård-
givare.  
 
I en uppföljning15 av tillämpningen av SIP, våren 2019, intervjuades bland annat Personligt ombud 
och verksamheten fick möjlighet att ge synpunkter och förslag till förbättringar.  Flertalet av de 
brister Personligt ombud uppmärksammat beskrevs även från andra verksamheter. I rapporten står 
bland annat ”...En förekommande bild av SIP är betoningen på ”samordningsmötet” när det istället 
borde vara fokus på samordningsprocessen som sträcker sig över längre eller kortare tid. Bilden av 
SIP behöver förändras så att mer fokus läggs på själva samarbetet istället för vem som ska, eller inte 
ha gjort vad”.  
 
En handlingsplan, i syfte att förbättra SIP så att processen utgår mer från den enskildes perspektiv 
har upprättats utifrån vad som påvisats i uppföljningen. I handlingsplanen poängteras att samverkan 
är en process och att en enstaka SIP ofta inte är tillräckligt.  I förbättringsarbetet förslås att verksam-
heterna, förutom att uppdatera kunskapen om SIP, också ökar kunskapen om vad personens per-
spektiv och delaktighet innebär. Personligt ombud hyser en försiktig optimism gällande implemen-
tering handlingsplanen och ser framemot att den enskildes delaktighet i samverkan mellan vård- och 
stödgivare ska kunna öka.  
 
Ett problem som många klienter erfarit under året är att både försäkringskassan och arbetsförmed-
lingen som tidigare varit aktiva parter i nätverksmöten av olika slag, oftast tackar nej eller uteblir från 

                                                           

14 http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference= 

DocPlusSTYR-4035&docId=DocPlusSTYR-4035 
15 Uppföljning av samverkan och processer när (bl a) Samordnad individuell plan tillämpas. Nuläge och handlingsplan.  
     Monica Jansson, 2019 04 18 Beställare av utredningens var tjänstemannaledning Hälsa, Vård och Omsorg. 

http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=%20DocPlusSTYR-4035&docId=DocPlusSTYR-4035
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=%20DocPlusSTYR-4035&docId=DocPlusSTYR-4035


Erfarenhetsrapport 2019 – Personligt ombud Uppsala, Bräcke diakoni 

 
 

10 

 

de individuella planer de inbjuds till. Det gör många gånger att de samverkansvinster som skulle kun-
na ske på plats eller i nära framtid för klienten, kan stoppas upp eller utebli. Samverkan med och för 
individen blir inte den smidiga process som den skulle kunna vara. En bra SIP behöver också följas 
upp mellan de gemensamma planeringarna och där krävs att någon tar det ansvaret, vilket ibland 
brister.  
 
SIP leder ofta till ett bättre resultat om den som är sammankallande känner individen och finns kvar 
över tid.  Förberedelse med klienten inför SIP-möten från kommunens sida görs dock inte alltid, 
vilket då ofta skapar osäkerhet och stress hos den målgrupp vi arbetar med.  Från kommunen skickas 
inte längre protokoll till Personligt ombud från genomförda SIP-möten trots att klienten så önskar. 
Verksamheten förstår tanken med att det är klienten som ska delge sitt personliga ombud proto-
kollet om ombud inte har varit med men vid möten i samverkan bör alla parter delges om klienten 
vill det. Många av de klienter vi är delaktiga i SIP med har stora kognitiva svårigheter och tappar ofta 
bort papper som skickas ut. Det innebär inte sällan att klienten inte har tillgång till protokollet och att 
hen i samtal med sitt Personliga ombud efter mötet och inför nästa uppföljning kan missa saker som 
behöver följas upp. Det finns inga hinder utifrån GDPR eller andra regelverk som säger att klienten 
inte kan få bestämma till vem handlingar går.  
 
Personligt ombud erfar att trots stor uppställning av professioner har myndigheterna ofta svårigheter 
att agera utifrån klienten och dennes behov och tenderar istället att utgå ifrån sina respektive 
organisationers uppdrag och avgränsningar. Vilket inte befrämjar att klienten erfar en sammanhållen 
planering utan bidrar till att hen lätt känner sig osäker och utelämnad. Det är inte ovanligt att PO i de 
fallen, trots SIP, får gå in och stödja klienten i att få del av de resurser som myndigheterna ansvarar 
för. I vissa fall uttrycks önskemål både från professionerna och klienter om att PO ska ”ta över” 
myndigheternas samordning utifrån SIP. Verksamheten tar givetvis inte på sig en sådan roll och det 
är inte heller förenligt med lagstiftningen. Snarast är det ett tecken på att aktuella processer avstan-
nat och antingen bör förnyas eller avslutas.  
 

Brist på helhetssyn och samverkan 

Lagar, föreskrifter och överenskommelser 
Region, kommun, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har genom lagstiftning16, regleringsbrev, 
avtal mm på både nationell och regional nivå olika överenskommelser om samverkan och samord-
ning av resurser för den enskilde.  
 
Överenskommelser på regional nivå som berör personer med psykisk funktionsnedsättning och 
målgruppen för Personligt ombud är framför allt Överenskommelsen om samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning17 från 2019 och Finansiell samverkan genom Samordnings-
förbundet, Uppsala län.18   

                                                           

16 Se bl a Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), Socialtjänstlag 2001:453), Socialförsäkringslag (1999:799) och   

     Socialförsäkringsbalk (2010:110)  
17 http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09- 640f9e2c5d83&reference= 

DocPlusSTYR-4035&docId=DocPlusSTYR-4035  
18 Se Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,  

http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-%20640f9e2c5d83&reference=%20DocPlusSTYR-4035&docId=DocPlusSTYR-4035
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-%20640f9e2c5d83&reference=%20DocPlusSTYR-4035&docId=DocPlusSTYR-4035
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En del av de svårigheter för personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa som Person-
ligt ombud erfarit under 2019 har beskrivits i föregående avsnitt, men det finns ytterligare några 
områden som kan vara av intresse att belysa.  Under nedanstående avsnitt för respektive huvudman 
finner läsaren också goda exempel där insatser och samverkan fungerat riktigt bra.  

Socialtjänst   
Ekonomiskt bistånd   
Socialtjänst - ekonomiskt bistånd i Uppsala är en relativt stor verksamhet med ett ständigt flöde av 
personal och justeringar i organisationen. Ofta förekommande byten av handläggare, snabba föränd-
ringar i bedömning av vad som ska ingå i begreppet livsuppehälle och ökade krav på egen aktivitet 
inom ramen för kommunens digitala tjänster för ekonomiskt bistånd, gör att personer ur målgruppen 
har svårt att få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Ytterst anser vi det vara en demokratifråga 
att personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa ska kunna ha möjligheter till ett full-
ständigt och faktiskt deltagande i samhället. 
 
Under 2019 har Arbetsmarknadsnämnden tagit bort de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd och 
hänvisar till att en individuell bedömning utifrån riksnormen alltid ska göras, vilket ju också framgår 
tydligt av Socialtjänstlagen. Bedömningar görs dock inte alltid utifrån individens behov utan allt 
oftare utifrån en strikt schablonisering. Förändringarna har medfört att allt flera inskränkningar har 
skett beträffande vad som bedöms innefattas i en skälig levnadsnivå för individen; till exempel 
möjligheten att resa lokalt även för den som inte har arbete eller är aktivt arbetssökande, ha råd att 
inhandla receptförskrivna läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet eller att kunna delta i 
läkarordinerad friskvård. Personligt ombud erfar att förutsättningarna för ekonomiskt bistånd på 
detta sätt har blivit mindre tydliga och många klienter upplever sig ha blivit föremål för godtyckliga 
bedömningar. 
 
Många av de klienter vi möter kan ha haft ekonomiskt bistånd under en längre tid, enbart eller 
kompletterande till låga ersättningar från försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller deltidsarbete. 
Inte minst har allt fler behövt söka ekonomiskt bistånd på grund av att de förlorat ersättning från 
försäkringskassan och inte heller kan få hjälp via arbetsförmedlingen.  För dem kan det handla om att 
från en dag till en annan ha fått betydligt lägre levnadsnivå på grund av att utgifter som tidigare 
godkänts inte längre tas hänsyn till vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Möjligheten att få bokade 
resor till vårdgivare genom UL-appen finns, vilket är bra, men det täcker inte alla besök.19 Många av 
klienterna har en mängd olika kontakter med vårdgivare, fristående terapeuter, myndigheter, gode 
män, Personligt ombud, sysselsättningsverksamheter och träffpunkter som de vill och förväntas 
upprätthålla. Avstånden i Uppsala kan vara stora och en hel del klienter har svårt att gå längre 
sträckor, speciellt vintertid. Många har inte cykel eller vill eller kan inte cykla. Personligt ombud 
möter klienter idag där önskade uppdrag inte alltid kan fullföljas på grund av att klienten inte har 
råd20 att resa lokalt.  
 

                                                           

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20031210-om-finansiell-samordning-av_sfs-

2003-1210 och regional överenskommelse för 2019 i Uppsala län http://finsamuppsala.se/media/194129/verksamhetsplan-2019-

signerat.pdf 
19 UL står för ”Upplands Lokaltrafik” och besök som inte ger rätt till vård-resa är Tandvård, Ungdomsmottagningen,  

    Kvinnofridsmottagningen och vissa privata vårdgivare. Biljetterna fungerar inte heller för dem med skyddad identitet. 
20 En enkelbiljett kan kosta från 42kr – 84kr beroende på zon, t o r det dubbla. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20031210-om-finansiell-samordning-av_sfs-2003-1210
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20031210-om-finansiell-samordning-av_sfs-2003-1210
http://finsamuppsala.se/media/194129/verksamhetsplan-2019-signerat.pdf
http://finsamuppsala.se/media/194129/verksamhetsplan-2019-signerat.pdf
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Personer som bor långt ifrån butiker till exempel har inte möjlighet att handla förnödenheter där det 
är kostnadseffektivt, vilket kan bidra till dålig kosthållning. De har inte heller möjligheter att ta del av 
stödverksamhet som Matkassen från Stadsmissionen om de ska ta upp till ett par hundra kr för en 
bussbiljett från sin norm.  Det har hänt att klienter fått avslag på resekostnad med hänvisning till att 
allt under fyra kilometer21 enkel väg till en matbutik eller andra kontakter är promenadavstånd.  
 
De människor vi möter har ofta NPF, utmattningstillstånd, fobier, ångest, svåra depressioner, sam-
sjuklighet mm som gör att de har svårt att planera och genomföra många saker i vardagen. Ju krångli-
gare regler och hinder ju mer kan det hämma möjligheter till återhämtning och rehabilitering för 
många av dessa personer. Utifrån de intentioner i lagstiftningen som relaterats ovan är det en grund-
läggande rättighet för människor med funktionsnedsättning att ha möjlighet att ta del av samhälls-
livet för att främja hälsa och stävja isolering.  
 
Personligt ombud har i ett flertal av dessa fall påtalat både för handläggare, chefer och politiker inom   
berörd nämnd om skyldigheten att göra individuella bedömningar utifrån enskilda individers behov 
(av till exempel resor) med bas i ovanstående resonemang. I vissa fall har förvaltningen ändrat sina 
beslut, i vissa har Förvaltningsrätten, efter överklagan, givit klienten rätt. Under året har det skett en 
ökad efterfrågan från klienter om hjälp till att överklaga avslagsbeslut 

Arbetslivsinriktad rehabilitering och sysselsättning 
Uppsala kommun ska medverka till förrehabiliterande insatser för att möjliggöra för den enskilde att 
få ett arbete eller sysselsättning som är anpassat efter hens behov. 22 Uppsala kommun ska stärka 
möjligheten till meningsfull sysselsättning för personer vars funktionsnedsättning försvårar ett ordi-
narie arbete23 . Personligt ombud har under en längre tid påtalat bristen på adekvata arbetstränings- 
och sysselsättningsplatser för målgruppen samt påtalat behovet av en sammanhållen genomförande-
plan när personer behöver växla mellan enheter, utförare och andra myndigheter.  
 
De kommunala möjligheterna till sysselsättning och arbetsträning har minskat väsentligt under året, 
då bland annat flera arbetsintegrerade sociala företag (ASF) i kommunen nödgats gå i konkurs. Det 
gäller såväl antal platser som utbudet av typ av aktiviteter/arbete. De platser som fortfarande finns 
inom ASF har via kommunens överenskommelser om föreningsstöd villkorats till arbetsträning via 
Navet, vilket utesluter personer med behov av långsiktig arbetsträning utifrån sina behov. Personligt 
ombud är medvetna om att de sociala företagen är fristående företag men också att de är beroende 
av kommunala föreningsbidrag och inte minst ersättning och lönestöd ifrån Arbetsförmedlingen. Vi 
vill dock peka på att utvecklingen är oroande då ASF under en följd av år har stått för en positiv ut-
veckling av nya möjligheter till arbetsträning och sysselsättning, vilket har gagnat målgruppen. 
 
Verksamheten har vid flera tillfällen erfarit brister i samordning mellan kommunens arbetsrehabilite-
rande insatser och försörjningsstöd, samt delaktighet för individen när hen inte klarat de krav på 
progress i arbetsträning som kommunens verksamhet Navet kräver. Bedömningar av progress i 
arbetsträning tenderar mer att utgå ifrån organisationens behov av ett sorteringsverktyg än klientens 
behov av långsiktig arbetsrehabilitering. Vid avslut på grund av ovanstående lämnas klienten att 
ordna annan arbetsrehabilitering/sysselsättning på egen hand även när de har pågående insatser via 

                                                           

21 Fyra kilometer enkel väg är gränsen för att kunna få busskort för skolresor. Många elever cyklar till skolan... 
22 Se Överenskommelse i samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
23 Se Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Uppsala kommun 
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försörjningsstöd. Bristen på helhetssyn och långsiktiga insatser ifråga om arbetsrehabilitering har 
också påverkats i negativ riktning av arbetsförmedlingens omvandling.  

Våldsutsatta personer med psykisk funktionsnedsättning 
Verksamheten har under året uppmärksammat en ökning av kvinnor som utsatts för våld i nära 
relationer och sett att flera av dem, förutom av traumat i sig, fått stora svårigheter att klara både 
boende, ekonomi och rehabilitering. Dessa kvinnor har ofta ett flertal diagnoser, både somatiska och 
psykiska. Ökningen kan delvis bero på att Personligt ombud blivit bättre på att ställa frågor som leder 
fram till att den utsatta berättar om att hen är våldsutsatt och på att starta en process för att stötta 
kvinnorna i en återgång till en mer normal tillvaro. De svårighet som Personligt ombud särskilt 
noterat är följande.  
   
Våldsutsatta kvinnor har i bästa fall många olika stödinsatser men samordningen brister, ekonomisk 
trygghet saknas mm, vilket försvårar uppbrott samt att få adekvata skyddsinsatser och alternativt 
boende både akut och på sikt. Kvinnor som i uppbrottet blir så sjuka att de blir inlagda på sjukhus har 
efter vårdtiden ofta ingen egen bostad och skrivs ut utan adekvat samordning. De kan till och med 
hänvisas till förövaren eller till härbärge, när kommunens skyddade boende inte räcker till. 
 
 Det föreligger ofta stora problem att få till stånd ett drägligt och tryggt boende. Personerna blir ofta 
avvisade i sin ansökan om stöd till boende från kommunens Boendeenhet med motiveringen att de 
anses kunna söka bostad på egen hand. Individuell behovsprövning tillämpas inte i tillräckligt hög 
grad med hänsyn tagentill den komplexa problematiken. De ekonomiska svårigheterna ökar enär 
socialtjänsten inte beviljar resor om den färdväg man beräknas ha, understiger 4 km. För de kvinnor 
som känner en stark rädsla för att vistas ute blir det ännu svårare om de måste röra sig utomhus helt 
oskyddade. Många gånger har de också flera aktörer inom vård och myndigheter att träffa och det 
blir tungt att upprätthålla de kontakter de så väl behöver. 
 
 De kvinnor som har försörjningsstöd och beviljats skadestånd för grov kvinnofridskränkning har, 
sedan Uppsala kommun tog bort lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd, fått se skadeståndet räknas 
som inkomst vilken avräknats från biståndet. De har på intet sätt kunnat använda sina pengar för 
skadestånd (trots att det ofta är mycket låga utbetalningar) för att till exempel kunna gå på yoga, 
simning eller ersätta skadade föremål och kläder. Detta upplevs av dem som en grov kränkning från 
samhällets sida och kvinnorna känner sig misstrodda och negligerade. En av kvinnorna uttalade; 
- Ska jag betala för att nästan bli dödad?  
 
Intressant är att landets kommuner gör olika bedömningar i denna typ av ärenden där vissa låter bli 
att räkna mindre skadestånd som inkomst. Personligt ombud har försökt påverka både lokalt och i 
skrivelse till Socialdepartementet, utan framgång 
 
Sammanfattningsvis så finns många goda intentioner runt bemötande och omhändertagande av 
våldsutsatta kvinnor. För de kvinnor som kommer till Personligt ombud och som förutom övergrep-
pet också har psykiska funktionsnedsättningar, ter det sig som att samordningen av alla de aktörer 
som är eller borde vara inblandade inte fungerar, trots det antagna Kvinnofridsprogrammet24 för 
samverkan inom kommun och mellan kommun/region. 

                                                           

24 Se Program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer, Uppsala kommun  
 https://www.uppsala.se/contentassets/b6ba0d8946a243ac9f2f3dc153e11d1f/program-mot-kvinnofridskrankningar-och-vald-i-nara-

relationer-20160425.pdf  

https://www.uppsala.se/contentassets/b6ba0d8946a243ac9f2f3dc153e11d1f/program-mot-kvinnofridskrankningar-och-vald-i-nara-relationer-20160425.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/b6ba0d8946a243ac9f2f3dc153e11d1f/program-mot-kvinnofridskrankningar-och-vald-i-nara-relationer-20160425.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/b6ba0d8946a243ac9f2f3dc153e11d1f/program-mot-kvinnofridskrankningar-och-vald-i-nara-relationer-20160425.pdf
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Bostads- och hemlöshet 
I Uppsala kommun är det i dagsläget mycket svårt att få tag i en hyresbostad. Hyrorna i nyproduktion 
ligger långt över det schabloniserade belopp25 som socialtjänsten godkänner vid beviljande av ekono-
miskt bistånd. De flesta bostadsföretag kräver dessutom en hög inkomst och stadigvarande arbete, 
samt att den bostadssökande inte har några skulder. Det är också svårt att få hjälp till bostad, genom 
till exempel ett bostadssocialt kontrakt. Kommunen har brist på denna typ av boenden; klienter 
måste visa uppenbara svårigheter att ordna boende själv och i princip inte ha ”tak över huvudet”. 
Barnperspektivet prioriteras om föräldern inte kan klara att ordna boendet. Att ha skulder som 
stoppar ett boende räcker inte som skäl för att få hjälp. Personer med psykisk funktionsnedsättning  
och svår problematik far illa i bostadslöshet och hemlöshet, speciellt kvinnor som inte sällan blir 
utnyttjade. 
 
De som har lyckats få en bostad med förstahandskontrakt och samtidigt uppbär ekonomiskt bistånd 
riskerar numera att socialtjänsten inte beviljar en hyreskostnad som ligger över det godkända hyres-
beloppet och får uppmaningen att byta bostad för att få ned kostnaderna. Vilket många gånger är en 
omöjlighet för personer med svår psykisk funktionsnedsättning. Personligt ombud har under året 
mött klienter som kan komma att tvingas säga upp sin bostad för att sedan vända sig till boendeen-
heten för ansökan om bostadssocialt kontrakt, vilket är mycket svårt att få. Speciellt om klienten 
tidigare visat sig kunna ordna sin bostad själv. En sann moment-22 situation. Det in sin tur innebär 
att oron över hur framtiden ska gestalta sig ökar markant. 
 
För klienter hos Personligt ombud är det vanligt förekommande med betalningsanmärkningar och 
skulder hos KFM. Många har ekonomiskt bistånd för sin försörjning eller ersättningar från försäk-
ringskassan och arbetsförmedlingen, vilket innebär mycket låga inkomster och stora svårigheter att 
bli godkänd som hyresgäst även för tillfälliga boenden. 
 
För att kunna bevilja ekonomiskt bistånd krävs även att hyresgästen ska ha ett godkännande av 
fastighetsägaren/hyresvärden, vid all andrahandsförhyrning, vilket stoppar en del tillfälliga möjlig-
heter till boende för den som är hemlös. Personligt ombud är givetvis medvetna om att det kan vara 
en svår balansgång då kommunen inte ska stödja svart handel eller andra tvivelaktiga affärer ifråga 
om boende. 
  
Givetvis möter verksamheten även klienter där bostadsproblematiken, med god hjälp av kunniga och 
förstående handläggare, kommer till en bra lösning för den enskilde. Se exemplet nedan. 
  
     En klient hos Personligt ombud sades upp från sin tillfälliga bostad och hade akut behov av en 
varaktig lösning. Personen i fråga hade sådana diagnoser och svårigheter att hen uppfyllde kraven för 
att kunna få hjälp av boendeenheten. Handläggaren var mån om ett gott samarbete för att klientens 
situation skulle bli så bra som möjligt och ordnade fram en bostad relativt snabbt. Kontakten med 
enheten upplevdes mycket positiv av klienten då handläggaren var både lyhörd, engagerad och åter-
kopplade ofta under processen, både till klienten och Personligt ombud. Ofta tycks klienters framgång 
i beslut och insatser från myndigheter härledas till den specifika handläggarens personliga egenska-
per och engagemang, samt hur gott handläggaren samarbetar med andra myndigheter och profes-
sionella.   
 
 

                                                           

25 För närvarande 5 800kr per månad 
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Boendestöd 
Boendestöd kan erbjudas efter biståndsbeslut och målet med insatsen är att stödja, upprätthålla och 
utveckla sina egna förmågor för att ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och aktivt kun-
na delta i samhället. Stödet kan ha såväl en rehabiliterande- som habiliterande inriktning.  
 
Under föregående år erfor Personligt ombud att ett flertal klienter hade problem med att få boende-
stöd utifrån sin specifika situation. Boendestödet anpassades inte efter den enskildes behov utan 
utgick ifrån en teoretisk pedagogisk ram, vilket många gånger tenderade att hämma snarare än stöd-
ja den enskilde till egen aktivitet på sikt. Personligt ombud har bistått ett flertal klienter i att försöka 
få en ändring till stånd. Tyvärr kvarstår en del av problematiken med bristande individuell anpass-
ning. Personligt ombud har i några fall hjälpt klienter att ta upp problematiken med respektive 
biståndshandläggare för att dessa ska förtydliga beställningen till boendestödet, vilket de också gjort. 
 
De problem som uppstår kan gälla personer med viss problematik, till exempel autism, som inte alltid 
har förmågan att välja utifrån flera alternativ eller inga alternativ alls och som inte kan uttrycka ”vad 
de vill göra idag”. Resultatet har i flera fall blivit att personen inte släpper in boendestödjaren för att 
situationen skapar för stort ångestpåslag. Det kan handla om personer som har stora igångsättnings-
problem behöver göra sina sysslor tillsammans med en boendestödjare och att det inte bidrar till 
hjälp om boendestödjaren står bredvid som en betraktare och säger till personer vad hen ska göra. 
Personligt ombud får i förekommande fall hjälpa dessa personer att ordna en uppföljning med 
biståndshandläggare och samverkanssamtal med boendestöd för att om möjligt få insatsen anpassad 
på det sätt som personen behöver. Det är ofta svårt för personer i beroendeställning till myndigheter 
att hävda sig i en dialog, då det många gånger finne en rädsla att förlora det stöd som en behöver. 
 
Personligt ombud ser också exempel på där en bra matchning av boendestöd och brukare kan bidra 
till trygghet och en fantastisk utveckling för den enskilde. Samverkan både med biståndshandläggare 
och verksamheten för boendestöd fungerar ofta bra, vilket nedanstående exempel beskriver. 
 
      En klient hade fått mycket minskad tid med kontaktperson då den nya biståndshandläggaren 
ansåg att hen hade för många sociala kontakter för att detta behov skulle finnas. Handläggaren 
ändrade sitt beslut då klienten med hjälp av personligt ombud kunde förklara hur viktigt det var med 
ett kontinuerligt stöd av samma person och att hon annars riskerade att försämras i sin sjukdom. 
 

Regionen - vård 
Utöver de brister verksamheten nämnt i tidigare avsnitt så erfar vi brister i samordning av läkarre-
surser och framför allt avsaknaden av en holistisk syn på människor med sammansatt problematik. 
Patienten får ofta snurra runt i systemet, träffa olika läkare och i bästa fall slutligen komma rätt. 
Personer som har samsjuklighet, d v s både psykisk och fysisk ohälsa, bemöts och behandlas utifrån 
sina respektive besvär och får ”välja” var de för tillfället ska söka ett läkarintyg, för sjukskrivning t ex. 
Det blir extra bekymmersamt för personer med två eller flera läkare inom både primär- och specia-
list-sjukvård. Läkare på vårdcentralen kan inte alltid se sjukintyg i journalsystemet som är utfärdade 
av psykiatrin till exempel och som de behöver för att kunna skriva ett samman-fattande intyg. Det är 
inte ofta det går att få till ett flerpartsmöte med olika läkare ens vid en SIP. Patienten riskerar att 
låsas fast i en situation som fördröjer hens vård och rehabilitering.  
 
Det är många gånger svårt för klienten när specialistsjukvården avslutar en kontakt utan att överföra 
personen aktivt till privatläkare eller oftast primärvården. Vissa klienter som betraktas som ej 
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behandlingsbara, ofta med stor problematik, är sällan lättare att behandla inom primärvården där 
det oftast inte finns tillräcklig kompetens eller beredskap att hantera situationer som kan uppstå. 
Personer har även avslutats med pågående medicinering med preparat (beroendeframkallande) som 
primärvårdsläkare inte ska skriva ut. En svår situation att hantera för en klient som inte kan avbryta 
sin medicinering abrupt och där många preparat prövats tidigare utan bra resultat. Oavsett orsak till 
att avsluta en sådan kontakt från specialistpsykiatrin bör sjukvården ta ansvar för ett överlämnande. 
 
Verksamheten har också exempel på hur bra ett överlämnande kan bli  
 

     En klient med ett flertal diagnoser och mångårig kontakt med psykiatrin sedan ungdomen, blev 
överförd till primärvården därför att hen bedömdes vara för frisk för att tillhöra specialistpsykiatrin. 
Detta gjordes på ett bra sätt så att klienten inte upplevde sig ”utkastad” utan tyckte att det var ett 
rimligt beslut. Då klienten senare sökte psykologhjälp hos primärvården för ett problem fick hen 
mycket snabb respons och bedömning. Behandling kom sedan igång inom en månad. Klienten var 
mycket nöjd med sin kontakt med primärvården. 
 
En situation som ser ut bli problematisk kan också landa i en positiv lösning, som detta exempel visar. 
 

     En klient fick besked av sin läkare hen skulle få en planerad inläggning för utredning och behand-
ling av sin problematik. Detta kom inte till stånd på grund av läkarbyte och brist på platser för plane-
rade inläggningar, vilket gjorde att klienten försämrades och det hela slutade i en akut inläggning. 
Den inläggningen upplevdes dock som mycket bra av klienten då hen fick tillgång till läkare och 
kurator på ett helt annat sätt än tidigare, och de tillsammans med personligt ombud kunde sam- 
arbeta med att hjälpa klienten vidare till nya kontakter efter det behov som fanns. 
 

Försäkringskassan 
Resultaten av Riksrevisionens senaste granskning av försäkringskassan talar för att reglerna för sjuk- 
och aktivitetsersättning bör förändras, så att fler kan få ersättning. Enligt riksrevisor Stefan Lundgren 
framstår dagens regler som alltför strikta, med tanke på de negativa konsekvenser ett nekande visat 
sig ha på individens hälsa och ekonomi.26 
 
Personligt ombud erfar att allt fler unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, framför allt 
autism, beviljas inte längre aktivitetsersättning trots stora arbetshinder utan bedöms av försäkrings-
kassan inte längre ha någon nedsättning av arbetsförmågan. Förutom svårigheter till adekvat arbets-
träning och rehabilitering bidrar detta många gånger till en försämrad hälsa och svår ekonomisk 
situation för den enskilde. 
 
En trygg sjukförsäkring med människan i centrum 
Så sent som idag presenterades delbetänkandet av utredningen En trygg sjukförsäkring med männi-

skan i centrum27, där utredningen bland annat analyserar tillämpningen av begreppet ”normalt före-

kommande arbete” och vilka fysiska och mentala förmågor som kan krävas för att en person ska 

                                                           

26 Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa (RiR 2018:9), https://www.riksrevisionen.se/rapporter/ 

granskningsrapporter/2018/nekad-sjuk--och-aktivitetsersattning---effekter-pa-inkomst-och-halsa.html  
27 En begriplig sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6)  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-

offentliga-utredningar/2020/01/sou-20206/ 

  

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/%20granskningsrapporter/2018/nekad-sjuk--och-aktivitetsersattning---effekter-pa-inkomst-och-halsa.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/%20granskningsrapporter/2018/nekad-sjuk--och-aktivitetsersattning---effekter-pa-inkomst-och-halsa.html
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-20206/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-20206/
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kunna hänvisas till ett sådant arbete. I förarbeten och praxis är ett normalt förekom-mande arbete 
ett vanligt arbete som den försäkrade, trots sin sjukdom, kan utföra med ringa eller inga krav på 
anpassning med hänsyn till vederbörandes medicinska besvär. I en dom i Högsta förvaltningsdom-
stolen (HFD) 201828 som Personligt ombud tidigare tagit del av finns ett förtydligande att den 
försäkrade ska kunna tillgodose alla krav som ett arbete på öppna arbetsmarknaden ställer. 

Personligt ombud har hjälpt ett flertal personer att överklaga beslut från försäkringskassan under 
året och kan konstatera att den praxis som HFD förtydligat i sin dom inte ändrat utgångspunkterna 
för försäkringskassans beslut så här långt. I nämnda utredning framhålls särskilt de svårigheter 
personer med psykisk funktionsnedsättning har ifråga att få en rättvisande bedömning utifrån den 
ofta komplexa problematik de har.  
 
Utifrån det Personligt ombud erfarit så tar försäkringskassan oftast inte hänsyn till effekter av 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vid sina bedömningar (t ex utmattning, ångesttillstånd och 
återkommande depressioner) som försvårar återhämtning och bidrar till nedsatt arbetsförmåga.  
 
I relaterad utredning konstateras att försäkringskassans handläggare har bristfälliga kunskaper om 
utmattningssyndrom (UMS) och att de korta förväntade tiderna för ”tillfrisknande” ofta är orea-
listiska och många gånger stressar personer med hög sårbarhet på ett sätt som försenar ett tillfrisk-
nande. Personligt ombud har sett ett flertal exempel på brister i kunskap och förståelse för en 
utmattningsprocess, speciellt vad gäller unga personer med NPF, ångestproblematik och utmattning.  
 
Verksamheten har också erfarit brister i insikt om hur personer med denna typ av funktionsned-
sättning kan fungera i ett begränsat studiesammanhang kontra arbete på en öppen arbetsmarknad. 
Där försäkringskassan sätter likhetstecken mellan studier och arbete enligt logiken att om en person 
har studerat på universitet, trots att hen inte klarat av sina studier, så har personen visat att hen kan 
arbeta i ett vanligt förekommande arbete. I de fallen har försäkringskassan underlåtit att utreda 
arbetsförmåga och förutsättningar i övrigt och inte heller beaktat vad läkare och tidigare utredare av 
NPF till exempel kommit fram tid. Klienterna har hamnat i svåra ekonomiska situationer då de ej 
beviljats ersättning trots dokumenterad problematik och har bland annat fått hjälp att överklaga 
besluten. 

Försäkringskassan kritiseras i utredningen för att inte visa transparens i sina beslutsunderlag, vilket 
gör besluten oförståeliga för den enskilde. Något som i praktiken gäller alla de personer vi bistått i 
processerna med försäkringskassan.  

Utredningen lyfter fram det i vissa fall absurda (vår anm) där försäkringskassan bejakar de besvär 
läkaren beskrivit i sitt intyg (som ofta kan visa stora nedsättningar av individens förmågor) och sedan 
hänvisar till att den försäkrade kan klara ett arbete som inte ställer krav på de förmågor som utgår 
ifrån personens diagnoser och symptom. Något stöd för att det finns några förekommande arbeten 
som inte ställer sådana krav ges inte i besluten. Personligt ombud har sett ett flertal sådana beslut 
som hänvisar till ”hittepåjobb” och under 2019 och ett flertal som även hänvisar till fiktiva jobb med 
stöd (utifrån stora brister i förmågor), även för personer som har beslut om LSS och daglig verksam-
het, vilket inte är förekommande arbeten på öppna arbetsmarknaden. 

                                                           

28 HFD 2018 ref 51 I och II 



Erfarenhetsrapport 2019 – Personligt ombud Uppsala, Bräcke diakoni 

 
 

18 

 

Utredaren lyfter också fram att de flesta beslutsunderlag enbart utgörs av ett läkarintyg och att 
underlag från till exempel arbetsförmedlingen saknas. Inte i något fall i en studie av 150 ärenden 
hade så skett. Personligt ombud har samma erfarenhet från aktuella fall, där de intyg, utlåtanden 
mm som inlämnats från Arbetsförmedlingen i underlag för överklagan inte tillmäts någon vikt ifrån 
försäkringskassan.  

Inte ens i ett fall där klienten under tio års tid varit föremål för en kontinuerlig rundgång mellan 
sjukskrivning och arbetsträning på knapps sysselsättningsnivå och med ett flertal överlämnanden 
mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen. I det ärendet fick klienten till slut, efter ett par år 
av överklaganden med hjälp av Personligt ombud29, rätt (av FVR) till sjukersättning. Försäkrings-
kassan överklagade domen men fick inte prövningstillstånd i Kammarrätten.  

I utredningen lyfts även att försäkringskassan i låg utsträckning nyttjar möjligheterna till utredning i 
många ärenden30och inte heller genomför avstämningsmöte med vårdgivare eller arbetsförmedling. 
Gedigna utredningar, menar utredaren, bidrar också till att öka den enskildes del i beslutsprocessen. 
Från och med 2019 har försäkringskassan enbart beställt arbetsförmågeutredningar och inga team-
baserade utredningar (som ofta ger en mer sammansatt bild, vår anm). 
 
Personligt ombud erfar att Försäkringskassan sällan svarar på läkares önskemål om samråd och 
gemensam planering för personer som är arbetslösa, trots att det upprepat efterfrågas i läkarintyg. 
Bristen på samordning kan många gånger fördröja eller t o m förhindra en rimlig rehabilitering samt 
försvåra att individen får rätt ersättningar.  
 
Personligt ombud kan bekräfta bilden av bristande utredningar men har också sett att utredningar 
som försäkringskassan beställt av vissa externa utredare, (för bedömningar av aktivitetsbegräns-
ningar och arbetsförmåga) inte alltid har omfattat en allsidig utredning och bedömning. De har ändå 
använts av försäkringskassan som underlag för avslag vilket har medfört att personer förlorat sin 
sjukpenning eller fått avslag på ansökningar om sjukersättning.  
 
Slutligen vill vi också lyfta försäkringskassans förändrade krav på läkarintyg/läkarutlåtanden där t ex 
objektiva fynd tillmäts stort ”bevisvärde” innebär att läkares professionella bedömningar inte längre 
tillmäts lika stort värde vid Försäkringskassans beslut. Det är i många lägen näst intill omöjligt för en 
läkare att leverera ”objektiva fynd” vid psykiatriska symptom och nedsättningar då bedömningen 
bygger på dialog med den enskilde om dennes psykiska mående och aktivitetsförmåga. Officiellt har 
Försäkringskassan tonat ner att myndigheten lägger allt för stora aspekter vid ”objektiva fynd” efter 
det att ett par vägledande rättsfall kommit under året. I praktiken, fortsätter handläggare regionalt 
dock att hänvisa till avsaknaden av sådana tillräckligt starka fynd. 

 
Efter genomgången av relaterade problematik vill vi gärna lyfta ett fall där handläggaren på 
försäkringskassan exemplariskt såg till att inhämta ett gediget underlag för beslut. 
 
     En klient som sökt förlängd aktivitetsersättning har fått mycket stöd av FK: s handläggare. Hon har 
förstått hur klientens sjukdom hindrar hen att arbeta, men i läkarutlåtandena har det inte formule-
rats tillräckligt tydligt. Handläggaren har då ringt mottagningen och efterfrågat en komplettering. En 

                                                           

29 Gällde både avslag på ett flertal sjukskrivningsperioder och sjukersättning 
30 Vikten av att utreda i den omfattning beslut i ett ärende kräver finns lagfäst både i Förvaltningslagen (23 §)   
     och i Socialförsäkringsbalken (110 kap. 13 §) 
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ny läkare skrev då ett nytt intyg som i princip var en upprepning av det tidigare. Handläggaren ringde 
återigen och bad om en komplettering och samma läkare skrev en ny. Till slut informerade handläg-
garen att klienten fick avslag på ansökan men var mycket mån om att klienten skulle ansöka om 
omprövning av beslutet och då bifoga ytterligare ett utlåtande. Handläggaren informerade om att 
läkare behövde uttrycka att personen har ”mycket stora svårigheter” och inte bara stora svårigheter, 
till exempel. Den tredje läkaren informerades om att lägga till ”mycket” på flera ställen (utifrån sin 
bedömning) och nu är det sannolikt att aktivitetsersättningen beviljas.  
 

Arbetsförmedlingen 
Nya förutsättningar 
En del klienter står inför stora svårigheter i kontakt med arbetsförmedlingen, där inskrivning ofta 
innebär att alla förväntas ta eget ansvar för tider till möten och redovisade aktiviteter, vilket kan vara 
speciellt svårt för personer med neuropsykiatriska hinder. Särskilt utsatta är de personer som av olika 
anledningar inte använder mobilt bank-Id, eftersom det krävs för att ansöka, registrera sig, lämna 
rapportering mm. 
 
Efter 2019 års förändringar i arbetsförmedlingens uppdrag och minskad resursfördelning faller allt 
fler personer i målgruppen även ur den myndighetens åtgärder. De förväntas nu själva, utan stöd, att 
söka arbete på en öppen arbetsmarknad det första året av arbetslöshet. Resurser till målgruppen 
som extra stöd, möjlighet till arbetsträning och SIUS har minskat kraftigt. 
 
Personligt ombud har flera exempel på personer som fallit ur arbetsförmedlingen och avregistrerats. 
Personer som vill arbetsträna med målsättningen att kunna arbeta deltid, mellan 25 – 50 procent har 
handläggare försökt ”övertala” att gå tillbaka till sjukersättning och i ett fall försökt ändra ett redan 
fattat beslut om arbetsträning. Arbetsförmedlingen fick backa på det och bad klienten om ursäkt 
men det gjorde att klienten fått ännu svårare att lita på myndigheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


