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Sammanfattning  
 
I maj 2000 beslutade regeringen om landsomfattande verksamheter med Personliga ombud 
för personer med psykisk funktionsnedsättning. Sedan 2002 har Bräcke Diakoni bedrivit 
verksamheten enligt avtal med Göteborgs Stad.  
Bräcke diakoni har tecknat ett nytt avtal med Göteborgs Stad som löper 2014-2015 med 
möjlighet till förlängning i två år.  
 
Verksamhetsrapporten är uppdelad i två delar: 
1. Verksamheten Personligt Ombud 2014 
2. Erfarenhetsrapport, samt 2 bilagor för statistik och marknads-/aktivitetsplan. 
 
Verksamheten har under hösten 2014, gjort en förändring från enhetschef till 
verksamhetschef. 
Verksamhetschefen sitter ute i verksamheten, vilket medför att de Personliga ombuden har 
närmare till metod/arbetsledning. 
 
Personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska 
funktionsnedsättningar, betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika 
livsområden. Svårigheten skall vara en konsekvens av psykisk ohälsa. 
 
Verksamheten med personligt ombud ska bedrivas så att samverkan mellan berörda 
huvudmän för vård- och omsorgsinsatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer till stånd utifrån den enskildes behov. 
Verksamheten bör bedrivas så att samverkan även omfattar patient-, brukar- och 
anhörigorganisationer.  
För verksamheten ska det finnas en ledning/samverkansgrupp med representanter från 
kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i 
ledningsgruppen 
   
I verksamhetens uppdrag ingår att identifiera brister i välfärdssystemet och att rapportera 
dessa. Samtliga ombud dokumenterar händelser som kan betraktas som brister. De brister 
som inkommit under året har i stora drag berört tre områden: kontantprincipen, rätten till 
rätt vård och ett dialogmöte som redovisas i del 2, Erfarenhetsrapporten. 
 
I uppdraget ingår även uppsökande verksamhet och att informera om verksamheten och 
målgruppens behov, se bilaga 2.  
 
Varje år anordnas en erfarenhetskonferens som är den 2 mars 2015. Temat är 
 ”Förvaltningslagen, teori och praktik”.  
 
Verksamheten har fokus på kvalitet och kvalitetsarbete. Ett kvalitetsprojekt har genomförts 
och kvalitetsledningssystemet har fortsatt att utvecklas i syfte att identifiera behov av och 
framtagande av rutiner för verksamheten. www.brackediakoni.se  
 
 

http://www.brackediakoni.se/
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Personligt Ombud 
Arbetsprocess 

 
 

Avtal 
Verksamheter med personligt ombud grundas på kommunalt ansvar. Det innebär att 
kommunen/socialtjänsten ansvarar för att statsbidraget används för verksamhet med 
personligt ombud enligt Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 14/00, nr 5/2011 och SFS 
2013:522 samt övriga villkor som utarbetats av Länsstyrelsen. 
Bräcke diakoni har tecknat ett avtal med Göteborgs Stad som löper till och med 2015 med 
möjlighet till förlängning i två år. 
Avtalet omfattar 19 årsarbetare. 
 

Samverkansgruppen     
Samverkansgruppen har under 2014 träffats vid tre tillfällen. Gruppen består av 
representanter från Göteborgs Stad, NSPHiG, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
psykiatrin och personligt ombud. Nu har vi fler brukare med i gruppen. Vi har nu uppnått de 
mål som vi hade för 2013. 
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Bräcke diakoni  
Personligt ombud är en verksamhet inom området Rehab och funktionshinder, 
driftsområdet Psykiatri och Daglig verksamhet. Som enhet har personligt ombud tillgång till 
organisationens verksamhetsstöd och interna utbildningsprogram. Bräcke diakoni bedriver 
bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, genom Bräcke diakoni, har personligt 
ombud medlemskap i FAMNA som är en rikstäckande intresseorganisation för non profit-
verksamheter. FAMNA är remissinstans i frågor som berör vård och omsorg. 
 

Medlemmar i Famna  

Bräcke diakoni är medlem i Famna - en 
riksorganisation för oss idéburna organisationer inom 
vård och omsorg. Tillsammans blir vi en gemensam, 
stark och viktig röst som hörs i samhället. För att läsa 
mer, gå till Famnas hemsida. 

 

 

Ledning  
Verksamheten leds av en verksamhetschef och 2 enheter som bestod under 2014 av 21 
personliga ombud (PO) motsvarande 19 årsarbetare varav 7 män och 14 kvinnor. De 
personliga ombuden har högskoleexamen eller likvärdig utbildning. Exempel på utbildning är 
socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut och beteendevetare.  
 

 

Ledningssystem   
Verksamheten har under året fortsatt utveckla rutiner för att säkerställa kvaliteten i arbetet.  
Det har nu förankras och används kontinuerligt i verksamheten, vi säkerställer och följer upp 
ledningsdokument och rutiner på APT. 
Andra PO- verksamheter i landet har hört av sig och vill ta del av våra metoder/dokument. 
 
Enligt avtalet som tecknats med Göteborgs Stad har vi nu i verksamheten en praktikant som 
har administrativa arbetsuppgifter, som kan leda till en lönebidragsanställning på 50 %. 
Praktikplatsen har skett i samarbete med Arbetsförmedlingen Samverkan. 
  
  
Bräcke diakoni har en utbildningsavdelning som heter Speranza som har introduktion och 
fortbildning av personliga ombud både extern och internt.  
Personliga ombuden har tillgång till professionell arbetsledning, metodhandledning och 
extern processhandledning. 
 

http://www.famna.org/
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Bräcke diakoni medverkar till att Personliga ombuden blir delaktiga i nationella nätverk, 
samt om möjligt i internationella nätverk eller andra former för erfarenhetsutbyte med 
motsvarande verksamheter.  
 

Kvalitetsavdelningen  
Kvalitetsfunktionen är en stödprocess inom Bräcke diakoni och består av kvalitetschef och 
kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig 
rehabilitering (MAR), socialtansvarig samordnare (SAS) samt chefläkare (CHL).  
Enhetens uppgift är att stötta organisationen i förbättringsarbetet genom att driva 
gemensamma och övergripande frågor inom kvalitets- och miljöområdet. Huvuduppgiften är 
att driva utvecklingen av ett processorienterat integrerat ledningssystem, patientsäkert, 
rättssäkert och gemensamt för hela Bräcke diakoni. 

Miljödiplomering  

Vi har miljödiplomerats av 
Göteborgs Stad - en diplomering 
som uppfyller Svensk Miljöbas 
kvalitetskrav. Vi arbetar för 
miljövänligare alternativ i hela vår 
organisation. 

 

  

Balanserade styrkort  
Bräcke diakoni använder balanserade styrkort som styrinstrument. PO-verksamheten har 
uppnått de mål som varit uppsatta för 2014. Målen har bland annat att få högre kompetens 
kring interkulturell kommunikation, tydliggöra systembristarbetet, nå personer i målgruppen 
som inte har kännedom om personligt ombud samt använda brukarråd i utvecklingsarbetet.  
Under 2015 kommer verksamheten att fortsätta arbeta med flera viktiga mål. Framförallt 
har vi fokus på att bli tydligare i kommuniceringen av strukturella brister, utveckla former för 
metodarbete och att hitta fler vägar till ökat brukarinflytande och att finna de personer som 
vi inte når inom målgruppen. Samverkan med bl.a. boendesekreterarna i stadsdelarna har 
påbörjats och kommer att fortlöpa även 2015. 
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Verksamheten Personligt ombud   
De personer som kommer i kontakt med verksamheten och som är i behov av vårt stöd 
kallar vi för uppdragsgivare (UG) och benämningen är ett sätt att förtydliga att arbetet utgår 
från den enskildes önskemål, behov och uppdrag. Verksamhetens målgrupp är personer 
med psykiska funktionsnedsättningar som har väsentliga svårigheter med att utföra 
aktiviteter på viktiga livsområden samt har omfattande behov av vård, stöd, service. 
Svårigheterna för den enskilde skall vara en konsekvens av en psykisk ohälsa.  
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för verksamheten är att tillsammans med 
uppdragsgivaren identifiera och formulera hans eller hennes behov av vård, stöd, service, 
rehabilitering och sysselsättning och bistå uppdragsgivaren i kontakt med olika myndigheter. 
PO kan till exempel följa med till läkaren, socialtjänst eller Försäkringskassan. 

Personer kan få ett PO om personen inte har tillräcklig hjälp och stöd idag, eller inte är nöjd 
med hur hjälpen ser ut eller fungerar. PO skall vara en hjälp till hjälpen, dvs. att vi skall när 
det är möjligt hitta en samhällsfunktion som kan stödja personen vidare i vardagen. 
Personer som behöver ett PO kan själv kontakta oss, men även anhöriga, myndigheter eller 
andra kan hjälpa till att förmedla kontakten, enligt den enskildes önskemål. Tiden då man 
har ett PO kan variera alltifrån några månader till en längre tids stöd. Tillsammans med 
ombudet görs upp en gemensam plan. PO är kostnadsfritt för den enskilde. Våra tjänster är 
ingen rättighet, vilket innebär att PO kan säga nej till vissa tjänster/uppdrag. Vi har 
tystnadsplikt och vad som ska dokumenteras beslutas tillsammans med den enskilde. 
Dokumentationen överlämnas till den enskilde eller förstörs efter avslutad kontakt. 

I uppdraget ingår även uppsökande verksamhet och att informera om verksamheten och 
målgruppens behov. I verksamhetens uppdrag ingår att identifiera brister i välfärdssystemet 
och dokumentera samt rapportera dessa. De brister som inkommit under året har i stora 
drag berört tre områden vilka redovisas i del 2, erfarenhetsrapport.   

Omfattning 
Under året har totalt 590 enskilda personer tagit del av verksamheten i Göteborg. Antal 
unga kvinnor fortsätter att öka i Göteborg likt landet i övrigt enligt Länsstyrelsens 
information. I snitt har personligt ombud, per heltidstjänst, kontakt med ca 30 
uppdragsgivare under ett år. 248 uppdragsgivare har avslutats under året.  
342 personer var aktuella vid årsskiftet. Antalet uppdragsgivare har ökat och efterfrågan av 
PO likaså. Nedan redovisas ålders- och könsfördelning. Siffrorna gäller för hela 
verksamheten i Göteborg. Differentierad statistik redovisas separat, se bilaga 1. 
 
  

Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt 
18 – 29 år 80 42 122 
30 – 39 år 88 57 145 
40 – 49 år 73 53 126 
50 – 59 år 85 42 127 
60 – 64 år 15 24 39 
65 år  –  17 14 31 
Totalt 358 232 590 
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Kontaktorsaker och uppdragens längd     
De vanligaste orsakerna till kontakt med verksamheten är:      
  

- behov av bostad  
- behov av stöd angående sin ekonomi. 
- behov av stöd vid överklagningar av olika beslut. 
- behov av stöd i kontakt med myndigheter såsom socialtjänst, Försäkringskassa och 

Arbetsförmedling 
- behov av stöd i kontakt med psykiatrin  
- behov av stöd i kontakt med primärvård eller övrig somatisk vård.  

 
PO har inga förutbestämda ramar för antal besök eller kontakttid. Uppdragens längd varierar 
utifrån individens behov av stöd. 

Uppdragsgivaren (UG) 
Den tidsperiod vi har kontakt med våra UG varierar beroende på funktionsnedsättningens 
omfattning och hjälpbehovens komplexitet. Kortast kontakttid har vi normalt med UG som 
behöver information om vilket stöd som finns att söka och en viss hjälp att ta nödvändiga 
kontakter men som därefter relativt självständigt kan välja att satsa på något, t.ex. att gå till 
ett aktivitetshus eller ansöka om boendestöd. Något längre kontakttid har vi med UG som 
förutom information om hur samhället fungerar även behöver att PO finns med i hela 
ansökningsförfarandet, att vi följer med vid besök hos vårdgivare och myndighetspersoner 
och att vi jobbar motiverande när tilltron till att det kan bli bättre i framtiden sviktar. De UG 
vi har längst kontakt med har ofta en komplexitet i sina hjälpbehov som gör det svårt att få 
insatser att fungera över tid.  Kommunikationen med vårdgivare och myndigheter har inte 
sällan redan skurit sig när UG tar kontakt med PO.  Hot om vräkning, havererad ekonomi, 
hemlöshet, icke fungerande medicinsk behandling och bristande förståelse för olika 
samband/sammanhang är vanligt. POs roll blir att överbrygga svårigheterna i samspelet 
mellan UG och myndigheten/vårdgivaren. 
 

Genomsnittlig UG 
Den genomsnittliga UG är en kvinna på ca 40 år med sjukersättning som inkomst. Av de UG 
som är aktuella idag är 62 procent kvinnor. Den vanligaste typen av uppdrag är någon form 
av hjälp i kontakt med socialtjänsten, följt av hjälp i kontakt med psykiatrin och 
Försäkringskassan. Hos de UG som är aktuella idag har vi 75 uppdrag som gäller 
boendefrågor och 66 uppdrag som gäller arbete/sysselsättning.  
 

Uppsökande verksamhet       
En viktig del av verksamheten är att systematiskt arbeta med uppsökande verksamhet. 
Syftet är att få kontakt med personer som inte själva tar kontakt med PO. Detta gör vi 
genom att regelbundet besöka platser där personer ur målgruppen vistas såsom 
aktivitetshusen, Huldas hus, Gyllenkroken och Fontänhuset. Ett annat sätt att nå personer är 
att PO blir kända inom de organisationer och myndigheter som på något sätt möter personer 
med psykisk funktionsnedsättning. Detta gör vi genom regelbundna träffar och deltagande i 
nätverk. 
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Verksamheten har uppmärksammat att det finns en underrepresentation av personer som 
kommer från andra kulturer. För att nå dessa personer har verksamheten under 2014 
fortsatt att knyta kontakter med organisationer och verksamheter för framtida samarbete. 
 
Det är av betydelse att PO finns representerade i sammanhang där människor möts utifrån 
andra behov och roller utöver de som kommer av att man har en psykisk 
funktionsnedsättning. Ett exempel på ett sådant sammanhang är Hälsoteket där vi driver 
uppsökande verksamhet samt deltar i nätverk med myndigheter, anhörigkonsultenter, 
diakoner och vårdpersonal. När det gäller att sprida information och skapa dialog är 
samarbetet med anhöriga viktigt och PO-verksamheten har kontakt med anhörigcentrum. 
Mer om marknadsföring se aktivitetsplan, bilaga 2.  

Klagomålshantering  
Information om klagomålshantering har förtydligats och finns bl.a. på Bräcke diakonis 
hemsida. Information ska ges till nya UG så personerna vet hur man går tillväga vid klagomål. 
Finns även som blankett på varje enhet. Verksamheten har fått tre klagomål varav två har 
berört avslut, ett som berört byte av PO.   

Instanser/myndigheter som personligt ombud har kontakt med      
I arbetet för och tillsammans med UG har PO skapat ett stort och upparbetat kontaktnät. För 
att belysa bredden av kontakter i samband med uppdrag ges här några exempel:  
Brukarorganisationer, Göteborgs Stads kontaktcenter, socialtjänsten, aktivitetshusen, 
församlingar, psykiatrin, primärvården, Stadsmissionen, Förvaltningsrätten, Kammarrätten, 
Polisen, politiker, Migrationsverket, Patientnämnden, Socialstyrelsen, Budget- och 
skuldrådgivningen, Brukarstödcentrum, Tingsrätten, Hovrätten, Kronofogden, 
Räddningsmissionen, Folktandvården, CSN, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, IVO, Överförmyndarförvaltningen, Förvaltarenheten, Inspektionen för 
socialförsäkringen. PO har under året haft regelbunden kontakt med ovanstående 
instanser/myndigheter.    

Brukarorganisationer     
Personligt ombud har kontakt och samarbete med flera brukarorganisationer, vilket ser ut 
på olika sätt. Genom en del brukarorganisationer bedriver PO uppsökande verksamhet som 
till exempel på Göteborgsfontänen. Det vanligaste sättet till kontakt är att PO tar initiativ till 
minst en årlig träff med representanter från styrelsen eller att PO medverkar vid ett 
medlemsmöte. Syftet med dessa träffar är att öppna upp för samarbete, föra en dialog samt 
ömsesidigt informationsutbyte. Det är viktigt för verksamheten att ha kännedom om vilken 
resurs som brukarorganisationerna kan vara för UG och att sprida information om PO. Det 
långsiktiga målet är att med gemensamma krafter kunna belysa livsvillkoren för personer 
som lever med psykisk ohälsa och på sikt kunna skapa bättre förutsättningar för 
återhämtning. 
Under året har en arbetsgrupp skapats som arbetar med frågor som rör brukarinflytande 
och i detta är brukarorganisationerna en viktig del. Syftet med arbetsgruppen är att 
undersöka vilka metoder som finns för brukarinflytande/ brukarsamverkan och att se vilka 
som kan fungera i PO-verksamheten. Ambitionen är att arbetsgruppen, förutom PO, 
kommer att bestå av UG och andra personer som har egna erfarenheter att dela med sig av. 
Samarbete finns bland annat med BISAM-gruppen på Gunnareds Gård och Social aktion. 
Arbetet kommer att fortsätta under 2015.  
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Referens- och samverkansgrupper      
PO-verksamheten 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 ungefär två gånger om året 
för informations- och erfarenhetsutbyte. PO-verksamheten och en UG sitter även med i 
arbetsgrupp om regional brukar- och närståendemedverkansstruktur kring patienter med 
psykisk ohälsa. PO har lagt märke till att det ibland saknas brukarrepresentanter i nätverken, 
vilket påtalats som har lett till förändring i flera fall. Exempel på nätverk är 
referensgrupperna på aktivitetshusen, kyrkans psykiatrinätverk, samverkansgruppen 
Nordost och nätverk via samordningsförbunden.  
PO-verksamheten har deltagit i Den långa vägen ESF:s styrgruppsmöten. 

Kollegial handledning    
Under en längre tid har delar av verksamheten regelbundet haft kollegial handledning i 
respektive grupp. Detta arbetssätt har under året implementerats i hela verksamheten.  
Inför den kollegiala handledningen förbereder sig ombudet med hjälp av reflektionsfrågor 
som tagits fram gemensamt. Samma frågor används som underlag av kollegor under 
handledningen. PO tar upp samtliga arbetsprocesser i den kollegiala handledningen och alla 
bidrar aktivt med sin kompetens och sina frågeställningar. Den kollegiala handledningen är 
ett stöd för att verksamhetens arbetsmetoder och förhållningssätt systematiskt utvärderas 
och har god kvalitét. Den samlade kompetensen sprids i arbetsgruppen samtidigt som goda 
exempel och brister identifieras, både i PO-verksamheten och i samhällssystemet. Det är 
också ett tillfälle då PO uppmärksammar om det finns något tema som finns behov av att 
lyfta under året, genom t.ex. föreläsning, utbildning eller till erfarenhetskonferensen som vi 
är ålagda att ha enligt avtalet med Göteborgs Stad.  

Tillgänglighet  
Verksamheten är tillgänglig per telefon mellan 8.00- 16.00 varje vardag och övrig tid finns 
möjlighet att lämna meddelande via telefonsvarare. Det finns en generell e-postadress till 
verksamheten, vilket har lett till ett ökat inflöde av kontakter via nätet. Samtliga PO har e-
postadresser och mobiltelefoner och kan erbjuda möjligheten att kommunicera via sms 
vilket kan vara till stor hjälp för personer med kognitiva svårigheter, eller de som av någon 
anledning inte kan tala i telefon.  
En viktig tillgänglighetsfråga för personer med psykisk funktionsnedsättning är möjligheten 
att mötas där det fungerar bäst för uppdragsgivaren. Att inte kunna komma ut ur lägenheten 
eller våga släppa in någon, ska inte utgöra hinder att träffa PO.  
Då många söker information på internet rörande frågor om den egna hälsan är det viktigt att 
se över att det finns tydlig och tillgänglig information om PO där. På Bräcke diakonis hemsida 
finns ”vanliga frågor och svar” som ett led i att tydliggöra POs roll och arbetssätt. Tanken är 
att det skall bli enklare för den enskilde att få en klar bild av vad kontakten med PO kan 
innebära.  
 
På Bräcke diakonis hemsida finns information om PO-verksamheten på 10 olika språk.  
PO i Göteborg finns nu på Facebook för att öka tillgängligheten och att ge möjlighet till 
information via sociala medier. PO-verksamhetens har en grupp som arbetar vidare med 
ovanstående. 
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Var finns PO  
De personliga ombuden är organiserade i två grupper utifrån geografiska områden. 
Verksamheten utgår från två kontors- och möteslokaler. Möteslokal finns även på Bräcke, 
Hisingen.  
 
Under 2014 såg det ut på följande sätt:  
 
Kontoret på Marklandsgatan 3 vänder sig till:  
Centrum, Majorna- Linné (5 PO)  
Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo (5 PO)  
 
Kontoret på Norra Ågatan 10 B vänder sig till:   
Angered, Östra Göteborg, Örgryte-Härlanda (6 PO)  
Lundby, Norra Hisingen, Västra Hisingen (5 PO)   

Verksamhetschef 
Anna-Lena Slibar 
Norra Ågatan 10 B 

Tel: 031-21 72 15 

e-post 

  
Personligt ombud finns också på Facebook 

 

   
 
 

mailto:anna-lena.slibar@brackediakoni.se
https://www.facebook.com/PersonligtOmbudGoteborg?fref=ts
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