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Inledning  
 
 
I maj 2000 beslutade regeringen om att införa landsomfattande verksamhet med personligt ombud 
(PO), 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 på olika livsområden.  
 
Personligt ombuds verksamhet syftar till att den enskilde ska  
 

1. få bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället 
2. få möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation 
3. få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rådgivning 

och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov. 
 
Verksamheten har även i uppdrag att identifiera och påtala systembrister i samhället som berör 
målgruppen. 
 
Sedan 2002 har Bräcke diakoni bedrivit verksamheten med personligt ombud enligt avtal med 
Göteborgs Stad. Årligen upprättas en verksamhetsrapport samt en erfarenhetsrapport. I 
verksamhetsrapporten beskrivs organisation och arbetssätt. I erfarenhetsrapporten lyfts några av de 
iakttagelser som de personliga ombuden har gjort under året i kontakterna med de enskilda personer 
som de har mött.  
 

                                                           
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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Bakgrund 
 
Regeringsbeslutet om landsomfattande verksamhet med personligt ombud möjliggör för 
kommunerna att frivilligt avgöra om sådana verksamheter ska inrättas. Verksamheten grundas 
därmed på kommunalt ansvar vilket innebär att kommunen ansvarar för att statsbidraget används 
för verksamhet med personligt ombud enligt Socialstyrelsen2 samt övriga villkor som utarbetats av 
Länsstyrelsen som är den instans som även utövar tillsyn. 
  
Inom verksamheter med personligt ombud ingår en ledningsgrupp med representanter från 
kommunen, landstingets primärvård och specialistpsykiatri, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i 
ledningsgruppen, i Göteborgs Stad deltar två representanter från brukarorganisationen NSPHiG 
(Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland) samt 
brukar/intresseföreningen SHEDO (ideell förening med syfte att sprida kunskap om ätstörningar och 
självskadebeteende). Ett syfte med ledningsgruppen är att ta emot de brister och goda exempel som 
verksamheten med personligt ombud uppmärksammar för möjlighet till förändring genom att 
representanterna tar med sig dessa till sina respektive verksamheter.  

Verksamhetens uppdrag 

 
Personligt ombuds målgrupp är personer som till följd av psykisk ohälsa har psykiska 
funktionsnedsättningar vilket medför väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga 
livsområden samt omfattande behov av vård, stöd och service. Verksamheten utgår från den 
enskildes upplevda behov, inte diagnoser eller sjukdomsbilder. Den övergripande uppgiften för ett 
personligt ombud (PO) är att bistå den enskilde så att hen kan återta kontrollen och makten över sitt 
liv. De personer som erhåller stöd från verksamheten kallas uppdragsgivare. Benämningen är ett sätt 
att förtydliga att arbetet utgår från den enskildes önskemål och behov. Arbetet tillsammans med 
uppdragsgivaren ska utmynna i upplevelse av högre livskvalitet och att rättigheter tillgodoses. Ett PO 
arbetar på uppdrag av uppdragsgivaren och fungerar som ett redskap för att stärka personen till att 
få bättre tillit till sig själv och därmed få bättre kontroll och makt över den egna vardagen och sin 
livssituation. 
 
I verksamhetens uppdrag ingår, utöver att stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar, att 
identifiera brister i välfärdssystemet och rapportera dessa. Samtliga PO dokumenterar händelser som 
kan betraktas som brister. Några av bristerna beskrivs i erfarenhetsrapporten. Även uppsökande 
verksamhet ska bedrivas för att möjligheten till kontakt med personligt ombud ska synliggöras. 
 

                                                           
2
 Meddelandeblad nr 14/00, nr 5/11 samt SFS 2013:522. 
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Personligt ombud inom Bräcke diakoni - på uppdrag av Göteborgs Stad 
 
Göteborgs Stad har sedan 2002, då verksamheten infördes i kommunen, avtal med Bräcke diakoni 
för personligt ombud. Nuvarande avtal gäller t o m 2017.  
 
Bräcke diakoni bedriver non profit-verksamhet inom vård och omsorg. Inom Bräcke diakoni är 
verksamheten med personligt ombud organiserad inom det övergripande området ”Rehab och 
funktionshinder” och inom underliggande driftsområde ”Psykiatri och daglig verksamhet”. Som 
enhet har personligt ombud tillgång till organisationens verksamhetsstöd och interna 
utbildningsprogram. Vidare involveras samtliga inom organisationen av mångfaldsarbetet på Bräcke 
diakoni. Arbetsklimatet ska präglas av respekt och acceptans där alla medarbetare tillsammans ska 
bidra till ett icke-diskriminerande synsätt och agerande. I det gemensamma arbetet kan 
förutsättningar och en bra grogrund för sunda värderingar skapas. Genom Bräcke diakoni har 
verksamheten med personligt ombud medlemskap i FAMNA, en rikstäckande intresseorganisation 
för non profit-verksamheter. FAMNA är remissinstans i frågor som berör vård och omsorg.  
 
Verksamheten med personligt ombud leds av en verksamhetschef. Verksamheten består av 22 
personliga ombud, sex män och 16 kvinnor, fördelade på 19 heltidstjänster, och utgår från två kontor 
i olika delar av Göteborg. Samtliga PO har högskoleexamen eller likvärdig utbildningsnivå. Exempel 
på utbildning är socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut och beteendevetare. Verksamheten har 
även under 2016 haft en praktikant som har deltagit i Förstärkt samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Praktikanten har haft arbetsuppgifter i form av lättare 
administrativa uppgifter.  

Kvalitetsarbete 

 
Kvalitetsfunktionen inom Bräcke diakoni 
 
Bräcke diakonis kvalitetsavdelning består av kvalitetschef, kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt socialt ansvarig samordnare 
(SAS).  
 
Enheten stödjer organisationen i förbättringsarbetet genom att driva gemensamma och 
övergripande frågor inom kvalitets- och miljöområdet. Enheten driver utvecklingen av 
ledningssystem inom hela Bräcke diakoni, vilket ökar patient- och rättssäkerheten. Verksamheten 
med personligt ombud har under 2016 genomfört en kvalitetsgenomgång vilket har resulterat i 
identifiering av utvecklingsområden inom verksamheten, samt planering för fortsatt 
utvecklingsarbete med stöd av kvalitetsavdelningen. 
 
Ledningssystem   
 
Under åren har rutiner för verksamheten etablerats och arbetet med ledningssystemet sker 
kontinuerligt. Verksamheten har under året fortsatt att utveckla rutiner för att säkerställa kvaliteten i 
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arbetet. Exempel på ledningsdokument som arbetats med under 2016 är etiska principer och 
barnperspektiv. Ledningsdokument och rutiner följs upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar (APT). 
 
Det systematiskt arbetsmiljöarbete är väl inarbetat på Bräcke diakoni och består av många delar. 
Bl.a. har medarbetarna under året varit med och arbetat fram en medarbetarskapsidé. 
Det är ett vanligt förekommande arbetssätt i organisationen, då medarbetarna är av stor vikt för att 
verksamheten ska utvecklas samt ha bra kvalité. 
Årligen genomför organisationen en medarbetarenkät. Resultatet i år var positivt och påvisar ett gott 
sammarbete i arbetsgruppen, ett gott ledarskap och engagerade medarbetare. 
 
 
 
Kompetensutveckling 
 
PO har tillgång till professionell arbetsledning, metodhandledning och extern processhandledning.  
 
Bräcke diakoni har en intern utbildningsenhet vid namn Speranza. Inom utbildningsenheten bedrivs 
introduktion för nyanställda samt erbjuds möjligheter till fortbildning i olika former. Nyanställda PO 
erbjuds även introduktionsutbildning via Socialstyrelsen. 
 
Verksamheten med personligt ombud har under året genomgått kurser i grundläggande HBTQ-
kunskap samt intersektionalitet i praktiken via West Pride. Övriga exempel på kurser/utbildningar 
som genomgåtts under året har berört våld i nära relationer, barnperspektiv, konflikthantering, 
missbruk och beroende, allvarlig aggressionsproblematik, delaktighetsmodellen, sekundär 
traumatisering, m. fl. 
 
Klagomålshantering 
 
Samtliga nya uppdragsgivare ska informeras om hur synpunkter och klagomål kan lämnas in. 
Informationen finns att tillgå både på personligt ombuds hemsida samt genom synliga anslagstavlor i 
verksamhetens lokaler.  
 
Under året har verksamheten tagit emot tre klagomål varav två har berört avslut och ett som har 
berört önskemål om att byta PO. Det har även inkommit ett klagomål från en myndighet som ansåg 
att PO inte tillgodosåg myndighetens önskemål. PO har uppmärksammat att tjänstemän inom 
diverse myndigheter inte alltid känner till vilket slags stöd som PO erbjuder. Åtgärder kommer 
därmed att vidtas genom att marknadsföra och informera i de verksamheter där vi uppfattar att 
kunskapen om PO är låg.  

Balanserade styrkort  

 
Inom Bräcke diakoni används balanserade styrkort, en modell för styrning och utveckling samt metod 
för planering och uppföljning av på vilket sätt ledning och medarbetare vill styra en verksamhet. 
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Inom modellen upprättas, utifrån målsättningar, aktiviteter som planeras genomföras under 
kommande år. Under 2016 har målen gällt att få högre kompetens kring interkulturell 
kommunikation, att tydliggöra systembristarbetet, att nå personer i målgruppen som inte har 
kännedom om PO samt att använda brukarråd i utvecklingsarbetet. PO har under året genomfört de 
aktiviteter som knutits till dessa mål, exempelvis genom att utöka kontaktnätet av 
samverkanspartners i ett led till att nå fler personer inom målgruppen. Andra genomförda aktiviteter 
har varit brukardialogmöten och att PO har tagit initiativ till brukares delaktighet i PO:s årliga 
erfarenhetskonferens samt ett seminarium där PO deltog på inbjudan av Göteborgs Stad. 

Arbetssätt/metod 

Personligt ombud 

 
Arbetar tillsammans med uppdragsgivaren  
Har en fristående ställning i förhållande till myndigheter 
Arbetar under sekretess 
Har anmälningsskyldighet vid misstanke om barn som far illa samt vid fara för liv 
Har ingen dokumentationsskyldighet  
Påtalar systemfel/brister och goda exempel 
 
 
Personer kan få kontakt med ett PO om man inte tycker att man har tillräckligt stöd/hjälp eller inte är 
nöjd med hur stödet/hjälpen fungerar. PO ska vara en hjälp till hjälpen genom att, när det är möjligt, 
hitta en samhällsfunktion som kan stödja personen vidare i vardagen. PO har inget medicinskt ansvar 
eller behandlingsansvar och fattar inte heller några myndighetsbeslut. Att ha kontakt med ett PO är 
ingen insats och kan därmed inte beviljas eller remitteras till av annan instans – det är den enskilde 
som är uppdragsgivaren och kontakt etableras på hens önskemål. Enskilda personer kan själva söka 
kontakt med verksamheten, även anhöriga, myndigheter eller andra kan hjälpa till att förmedla 
kontakten enligt den enskildes önskemål. Tiden då man har kontakt med ett PO kan variera alltifrån 
några månader till en längre tids stöd. Tillsammans med PO skapas en gemensam plan för att jobba 
utifrån. PO är kostnadsfritt för den enskilde. PO:s tjänster är ingen rättighet, vilket innebär att PO kan 
säga nej till vissa uppdrag. Vad som ska antecknas beslutas tillsammans med den enskilde. 
Anteckningar överlämnas till den enskilde eller förstörs efter avslutad kontakt.  
 
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för ett PO är att tillsammans med uppdragsgivaren identifiera och 
formulera hens behov av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning samt att bistå hen i 
kontakten med olika instanser. Förutsättningen för att det ska fungera är att det finns en bra kontakt 
mellan PO och uppdragsgivaren. En förtroendeskapande inledningsfas är därför av stor betydelse.  
 
Arbetet innebär att tillsammans med uppdragsgivaren skapa en förbättring av hens livssituation. Inte 
sällan hör PO uppdragsgivare uttrycka sin situation i stil med följande: 
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”Allting känns oklart. Det känns som om jag bara flyter omkring och inte vet någonting. Det är som 
att de vet och sitter inne med information och vad som ska ske.” 
 
Av den anledningen är det viktigt att stärka den enskilde så personen får makt över beslut och 
handlingar som rör hens liv. Att ha makt och kontroll över den egna vardagen är en viktig 
förutsättning för att kunna återhämta sig. För att stärka den enskilde arbetar PO på olika sätt, så som 
att följa med som stöd vid möten hos sjukvård eller myndigheter, och att telefonkontakter i 
möjligaste mån genomförs tillsammans med hjälp av högtalartelefon. 

PO beaktar barnperspektivet i kontakter med uppdragsgivare som har barn, genom att stödja till att 
söka stöd för föräldraförmåga vid behov. PO informerar även om stödverksamheter riktade till barn 
vid behov, exempelvis Gyllingen. Det sker även att PO anmäler misstankar vid oro om att barn far illa 
till socialtjänsten. En anmälan är gjord under året. 

Personligt ombud inom ramen för Bräcke diakoni 

Formuleringar som används i verksamheten är exempelvis ömsesidighet, jämbördighet, en 
horisontell relation, fokusering på möjligheter och det friska, ett rehabiliterandeperspektiv, 
empowerment, MI, stödja och uppmuntra. Bräcke diakonis vision om ett medmänskligare samhälle 
innefattar även verksamheten med personligt ombud. Detta innebär en vilja att bidra till ökad 
medmänsklighet och befästa människors lika värde i vårt samhälle. Vidare att alla är välkomna till 
oss, oavsett tro och livsåskådning, samt en vilja att se individen och möta hen med respekt. Vi delar 
med oss av vår kunskap och är självklart beredda att lära av andra. Och vi vill se till att samhällets 
resurser används på bästa sätt – där de behövs. Vi tror på individens kraft att förstå, hantera och 
skapa mening i sin livssituation. Vi tror på våra medarbetares kraft att genom sitt yrkeskunnande och 
engagemang ge stöd till människor i olika livssituationer. Man kan alltså utifrån det vardagsnära 
arbetet och grundläggande etiska principer skapa en gemensam ideologisk ram för 
arbetet. Verksamheten präglas av organisationens grundläggande värderingar som styr hur PO 
tillämpar metodiken och arbetssättet. Integritet, respekt och självbestämmande går hand i hand med 
organisationens värdegrund och förhållningssätt. Verksamheten med personligt ombud syftar till att 
stärka den enskilde till att få egenmakt över sin livssituation, utifrån sina förutsättningar.  

Empowerment 
 
På det individuella planet arbetar PO med empowerment som grundmetod och förhållningssätt. 
Empowerment är en evidensbaserad delaktighetsmodell som kan beskrivas både som en process och 
ett resultat som fokuserar på egenmakt och lösningar i stället för hinder och problem. Utifrån den 
enskildes egen kraft, egenkontroll och egna medvetna val utformas ett mer självständigt liv. Målet är 
att man som uppdragsgivare stärks efter att man har fått kontakt med PO. 
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Motiverande samtal (MI) 
 
I PO:s arbetssätt tillämpas även motiverande samtal. Arbetssättet syftar till att hjälpa den enskilde 
att formulera en egen förståelse vid en problematisk livssituation, undersöka de egna argumenten 
för förändring samt att stärka den enskildes beslut och ansvarstagande för att genomföra 
förändringen. Även här bestämmer uppdragsgivaren förändringstakten.  

Fristående från myndigheter 

Ett PO från Bräcke diakoni arbetar på uppdrag av den enskilde och helt fristående från myndigheter. 
Samarbete och kontakter med myndigheter sker endast med uppdragsgivarens medgivande. 
Kontakten med PO bygger helt på frivillighet. 

Erfarenhetskonferens 

 
Varje år anordnas en erfarenhetskonferens vars syfte är att belysa ett särskilt tema. Årets konferens 
genomfördes 17 mars med temat ”Ingen vill diskriminera – ändå sker det”. Deltagare innefattade 
representanter från Länsstyrelsens enhet för Social hållbarhet, Göteborgs rättighetscenter samt 
NSPH Din rätt Stockholm. Monica Selin, ordf. (KD) och Kerstin Brunström, vice ordf. (S) i 
Psykiatriberedningen Västra Götalandsregionen stod för avslutande reflektioner, tillsammans med 
Bosse Parbring (MP), ledamot från Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter. 
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Processbeskrivning av kontakt med uppdragsgivare 

 
Nedan följer en övergripande bild av verksamhetens arbetsområden. Följande är en närmare 
beskrivning av hur processen ser ut.  
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Kontakter och forum under 2016 

 
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 är Störningsjouren, HSB Nabo, 
Stödteamet Västra Göteborg, Psykosociala teamet Angered, Mobila Resursteamet samt Mobila 
Fältteamet inom Social resursförvaltning, Kyrkans psykiatrinätverk, Stadsmissionen, Stiftelsen 
Gyllenkroken, Fontänhuset, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), Riksförbundet för mental 
hälsa (RSMH) samt Göteborgs rättighetscenter. Verksamheten har även besökts av enskilda 
riksdagsledamöter. 
 
Verksamheten har nätverk med andra verksamheter med personligt ombud i landet för att utveckla 
gemensamma metoder och dokument. Under året har besök gjorts på Växjö kommuns verksamhet 
med personligt ombud. Bräcke diakoni medverkar vidare till att PO blir delaktiga i nationella nätverk 
med andra verksamheter med personligt ombud i landet. 
 
Instanser/myndigheter som personligt ombud har kontakt med     
 
I arbetet för och tillsammans med uppdragsgivare har PO ett upparbetat kontaktnät. För att belysa 
bredden av kontakter i samband med uppdrag ges här några exempel. Vid sidan av kontakter med 
socialtjänsten, specialistpsykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen innefattas även  
brukarorganisationer, Stadsmissionen, Förvaltningsrätten, Kammarrätten, Polisen, Migrationsverket, 
Patientnämnden, Socialstyrelsen, Budget- och skuldrådgivningen, Brukarstödcentrum, Tingsrätten, 
Hovrätten, Kronofogden, Skatteverket, IVO, 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.  
 
Referens- och samverkansgrupper      
 
Verksamheten för personligt ombud är representerad i flera viktiga nätverk som rör frågor gällande 
livsvillkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning. Nätverken är oftast sammansatta av 
personer från flera myndigheter och verksamheter som i sitt arbete träffar personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Nätverken träffas ca två gånger om året för informations- och 
erfarenhetsutbyte, som exempel kan nämnas referensgrupper på aktivitetshus, kyrkans 
psykiatrinätverk, samverkansgruppen Nordost samt nätverk via samordningsförbunden. Två PO och 
en uppdragsgivare deltar även i en arbetsgrupp om regional brukar- och 
närståendemedverkansstruktur kring patienter med psykisk ohälsa. PO har lagt märke till att det 
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ibland saknas brukarrepresentanter i nätverken, vilket påtalats och som har lett till förändring i flera 
fall.  

Brukarinflytande  
 

Brukarinflytande innebär ett sätt att tänka och medför en attitydförändring i verksamheten. 
Brukarmedverkan utmanar och förändrar etablerade tanke- och arbetssätt. Brukarmedverkan ökar 
medvetenheten om egna och andras fördomar och motverkar stigmatisering. PO arbetar aktivt med 
frågan. Verksamheten har brukardialoger, brukardeltagande på seminarium, utbildningstillfällen och 
erfarenhetskonferensen. Arvodering utgår till brukare som är med på konferenser och seminarium.  
 
Brukarorganisationer 
 
Verksamheten med personligt ombud har kontakt och samarbete med flera brukarorganisationer. 
Det vanligaste sättet till kontakt är att PO tar initiativ till minst en årlig träff med representanter från 
organisationens styrelse eller att PO medverkar vid ett medlemsmöte. Syftet med dessa träffar är att 
öppna upp för samarbete, föra en dialog samt ömsesidigt informationsutbyte. Det är viktigt för 
verksamheten att ha kännedom om vilken resurs som brukarorganisationerna kan vara för 
uppdragsgivare, det är även ett betydelsefullt forum att sprida information om möjligheten till 
kontakt med PO. Det långsiktiga målet med kontakterna med brukarorganisationerna är att med 
gemensamma krafter kunna belysa livsvillkoren för personer som lever med psykisk ohälsa och på 
sikt kunna skapa bättre förutsättningar för återhämtning. 
 
Under året har en arbetsgrupp skapats vars uppgift är att arbeta med frågor som rör 
brukarinflytande. I arbetet 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 inom verksamheten för personligt ombud. Ambitionen är att det i arbetsgruppen ska ingå 
uppdragsgivare och andra personer som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa att dela med sig av.  

Uppsökande verksamhet 

 
Uppstarten för uppdraget föregås av en aktivt uppsökande verksamhet – en viktig del av 
verksamheten där PO systematiskt arbetar för att informera om verksamheten och få kontakt med 
personer som inte själva tar kontakt med PO. PO arbetar uppsökande genom att bland annat aktivt 
uppsöka arenor där personer ur målgruppen vistas så som kommunala verksamheter, exempelvis de 
fyra aktivitetshusen i staden, medborgarkontor, bibliotek men även intresseorganisationer, 
föreningar och religiösa samlingsplatser så som kyrkor och moskéer. De personliga ombuden sprider 
på så vis information om verksamheten, medverkar på informationsträffar med andra verksamheter 
och genomför olika föreläsningsuppdrag. Ett annat sätt att nå personer inom målgruppen är att 
verksamheten med personligt ombud blir känd inom de organisationer och myndigheter som möter 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta görs genom regelbundna träffar och deltagande i 
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nätverk. Verksamheten marknadsförs även i lokaltidningar samt sociala medier så som Facebook och 
Instagram. Verksamheten har även en egen hemsida. 
 
Det är av betydelse att PO även deltar i sammanhang där människor möts utifrån andra behov och 
roller än att man har en psykisk funktionsnedsättning. Ett exempel på ett sådant sammanhang är 
Hälsoteket där vi bedriver uppsökande verksamhet. PO deltar även i nätverk med myndigheter, 
anhörigkonsulenter, diakoner och vårdpersonal. När det gäller att sprida information och skapa 
dialog är samarbetet med anhöriga viktigt. Verksamheten har därför även kontakt med 
anhörigcentrum. För mer information om marknadsföring, se erfarenhetsrapportens bilaga 2. 
 
Tillgänglighet  
 
En betydande del i arbetet att nå personer är att arbeta med verksamhetens tillgänglighet och 
möjliggöra kontakt på olika sätt för att möta olika personers behov. Verksamheten är tillgänglig per 
telefon mellan 08.00 - 16.00 varje vardag, övrig tid finns möjlighet att lämna meddelande via 
telefonsvarare eller 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. Att inte kunna komma ut ur lägenheten eller inte våga 
släppa in någon i sitt hem ska inte utgöra hinder för att träffa PO.  
 
Då många söker information på internet rörande frågor om den egna hälsan är det viktigt att se över 
att det finns tydlig och tillgänglig information om PO där. Information om personligt ombud finns på 
1177.se. På Bräcke diakonis hemsida finns utförlig information under fliken ”Personligt ombud”, bl a 
under rubriken ”Vanliga frågor och svar”. Tanken är att det ska bli enklare för den enskilde att få en 
klar bild av vad kontakten med PO kan innebära.    
 
På Bräcke diakonis hemsida finns även information om personligt ombud på tio olika språk.  
Under 2016 har PO fortsatt att vara aktiva på Facebook och har även skapat ett konto på Instagram 
för att öka tillgängligheten och förhoppningsvis nå fler personer. 

Uppstart 

Vid en uppdragsförfrågan från den enskilde är den inledande kontakten viktig. Många 
uppdragsgivare har erfarenhet av kontakt med myndigheter och sjukvård i flera år. Det kan vara svårt 
att uttrycka sin egen vilja, då man upplevt att det man har att säga inte är något värt eller att ingen 
har lyssnat. Att uttrycka sin egen vilja kan ta lång tid. Den inledande kontakten är viktig för att kunna 
skapa förtroende i syfte att stödja och hjälpa den enskilde att formulera sina egna behov och 
önskningar. Under den inledande fasen informeras om att PO är en hjälp till hjälpen samt att 
uppdraget pågår under en begränsad tid. Efter att den enskilde sökt stöd från PO fördelas uppdraget. 
PO försöker under inledningen av uppdraget att kartlägga den enskildes behov och skapa en 
gemensam överblick av vad det är som den enskilde vill och behöver för att kunna förändra något i 
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sin livssituation. Därefter kan PO tillsammans med uppdragsgivaren formulera hur uppdraget ska 
genomföras. 

Kartlägga behov 

 
Kartläggningen sker tillsammans med uppdragsgivare och kan ta olika lång tid, då förmågan att 
formulera sina behov varierar. När behoven har kartlagts skapas en överblick. Överenskommelser 
upprättas om vilka aktiviteter som ska genomföras och när. PO kan exempelvis stödja till och 
medverka vid sjukvårds- och myndighetskontakter, medverka i kontakt med brukar- och 
intresseorganisationer, planera in avstämningsmöten och telefonkontakt med den enskilde. Allt i 
syfte att säkerställa att den enskilde utifrån sina önskemål och behov får kunskap om och tillgång till 
den samhälleliga hjälp- och stödinsatser som man har rättighet till. Hur målsättningarna med 
uppdraget uppnås utvärderas kontinuerligt med den enskilde. 

Genomförande 

 
Det är nu arbetet börjar för att stärka uppdragsgivaren för framtiden. PO ska inte ta över uppgifterna 
utan snarare ”sitta på sina händer” och se vad uppdragsgivaren behöver för verktyg för att stärkas. 
Vid enstaka tillfällen kan det skrivas samtyckeblanketter om uppdragsgivaren absolut så vill. 
Utgångspunkten är dock att stödja uppdragsgivaren i den takt som krävs för att hitta verktyg att nå 
sitt önskade mål utan tidspress. 
 
Den tidsperiod som PO har kontakt med uppdragsgivare varierar, beroende på hur hjälpbehovet ser 
ut. Kortast kontakttid har normalt de uppdragsgivare 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, exempelvis att gå till ett aktivitetshus eller att ansöka om boendestöd. 
Längre kontakttid med PO har uppdragsgivare som, förutom information om hur samhället fungerar, 
även behöver hjälp med ansökningsförfaranden, att PO följer med vid besök hos vårdgivare och 
myndighetspersoner, eller arbetar motiverande när framtidstron är svag. De uppdragsgivare som PO 
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 uppdragsgivaren tar kontakt med PO. Hot om vräkning, havererad ekonomi, bostadslöshet, icke 
fungerande medicinsk behandling och bristande förståelse för olika samband/sammanhang är 
vanligt. PO:s roll blir att överbrygga svårigheterna i samspelet mellan uppdragsgivaren och 
myndigheten/vårdgivaren. Många uppdragsgivare har minnessvårigheter och svårigheter att ta emot 
information. Då är det av stor vikt att de får individuellt anpassad information, vilket PO kan bidra 
med att uppmärksamma övriga parter på. 

Avslut 

 
Då kontakten börjar närma sig sitt slut utvärderas arbetet. Man har tillsammans med 
uppdragsgivaren haft kontinuerliga avstämningar och sedan start informerat om att avslut kommer 
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att ske när uppdragen är genomförda. Om den enskilde så önskar kan en skriftlig sammanfattning 
med beskrivning om hur uppdraget genomförts överlämnas till uppdragsgivaren. Den enskilde 
informeras om möjligheten att söka kontakt med PO på nytt om ett förnyat hjälpbehov skulle uppstå. 

Personligt ombud under 2016 
 
Under året har totalt 585 uppdragsgivare tagit del av verksamheten för personligt ombud i Göteborg. 
I snitt har PO, per heltidstjänst, kontakt med cirka 31 uppdragsgivare under ett år. 231 
uppdragsgivare har avslutats under året.  
 
354 uppdragsgivare var aktuella vid årsskiftet. Antalet uppdragsgivare har ökat och efterfrågan av PO 
likaså. Nedan redovisas ålders- och könsfördelning. Siffrorna gäller för verksamheten i hela Göteborg. 
Differentierad statistik redovisas separat, se bilaga 1. 
 
 

Åldersgrupp Kvinnor Män Annat Totalt 

18 – 29 år 71 39 4 114 

30 – 39 år 88 63 1 152 

40 – 49 år 85 51  136 

50 – 59 år 92 27  119 

60 – 64 år 22 16   38 

65 år  –  19 7   26 

Totalt 379 203 5 585 
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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 2016 såg det ut på följande sätt:  
 
Kontoret på Marklandsgatan 3 vänder sig till:  
Centrum, Majorna- Linné (fem PO)  
Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo (fem PO)  
 
Kontoret på Norra Ågatan 10B vänder sig till:   
Angered, Östra Göteborg, Örgryte-Härlanda (sju PO)  
Lundby, Norra Hisingen, Västra Hisingen (fem PO)   
Verksamhetschefen (0,25 % PO) 
 
Verksamhetschef 
Anna-Lena Slibar 
Edvard Rodhes väg 36 
418 04 Göteborg 
Tel: 031-21 72 15 
E-post: anna-lena.slibar@brackediakoni.se 

 

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

 Facebook: Personligt ombud Göteborg 

 Instagram: @personligtombudgoteborg 
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