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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 Göteborg stad. Härryda kommun upphandlade tjänsten 2006 
och sedan 2008 finns avtal med Mölndals stad. Avtalen löper till och med 2013.     
 
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 ska vara en konsekvens av 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. 
 
I verksamhetens uppdrag ingår att identifiera brister i välfärdsystemet och rapportera dessa. 
Samtliga ombud dokumenterar händelser som kan betraktas som avvikelser. De avvikelser 
som inkommit under året har i stora drag berört sju områden och redovisas i denna rapport.  
 
I uppdraget ingår även uppsökande verksamhet och att informera politiker och tjänstemän 
om verksamheten och målgruppens behov.  
 
Varje år anordnas en erfarenhetskonferens. Årets konferens handlade om svårigheterna kring 
god mans-/ förvaltarskap för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
 
Personligt ombud har under året fördjupat sina kunskaper och utvecklat sina arbetsmetoder 
utifrån teorier om empowerment. 
 
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. 
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Uppdraget    
Bakgrund  
Under 3 år, i samband med psykiatrireformen, bedrevs försöksverksamheter med personliga 
ombud på tio orter i landet. Socialstyrelsens utvärdering av de tio försöksverksamheterna 
visade goda resultat för verksamheternas klienter. 
 
I maj 2000 gav regeringen i uppdrag åt Socialstyrelsen och länsstyrelserna att bygga upp och 
utveckla permanenta och landsomfattande verksamheter med personliga ombud för 
personer med psykiska funktionsnedsättningar (Regeringsbeslut S98/7454/ST, 
S1999/4985ST).  
 

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 och från juni månad i år 
nr 5/2011, samt övriga villkor som utarbetats av länsstyrelserna.  
 
Kommunen har möjlighet att lägga ut verksamheten med personligt ombud på entreprenad. 
Göteborgs stad har valt att upphandla tjänsten och verksamheten bedrivs sedan 2002 av 
Bräcke Diakoni. Verksamheten firade under året 10-års jubileum. Härryda kommun 
upphandlade tjänsten 2006 och sedan 2008 finns även avtal med Mölndals stad. Avtalen 
löper till och med 2013.     
 

Målgrupp  
Verksamhetens målgrupp är personer med psykiska funktionsnedsättningar som:   
 

- har betydande och väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga 
livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå 
under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk ohälsa.  

 
- har sammansatta och omfattande behov av vård, stöd, service och rehabilitering och 

sysselsättning och som har behov av långvarig kontakt med socialtjänst, primärvård 
och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter. 

 
Kontakt med personligt ombud ska också vara en möjlighet för personer som finns inom 
enskild verksamhet, för personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt 
missbruk, för personer med psykiska funktionsnedsättningar som är hemlösa samt för 
personer som riskerar att utveckla svåra psykiska funktionsnedsättningar. 
 
I kontakter med verksamheten kallas den enskilde för uppdragsgivare (UG). Det är ett sätt 
att förtydliga att arbetet utgår från den enskildes önskemål, behov och uppdrag. 
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Huvuduppdrag  
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för verksamheten är att:  
 

- tillsammans med uppdragsgivaren identifiera och formulera hans eller hennes behov 
av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning 

- tillsammans med uppdragsgivaren se till att olika huvudmäns insatser planeras, 
samordnas och genomförs 

- bistå uppdragsgivaren i kontakterna med olika myndigheter 
- se till att uppdragsgivaren får vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning 

utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter 
- verka för att uppdragsgivaren får tillgång till rehabilitering, sysselsättning och/eller 

arbete 
 

Organisationen 
 
Bräcke Diakoni 
Personligt ombud är en verksamhet inom området för Rehab och Psykiatri, Bräcke Diakoni.  
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 paraplyorganisationen 
FAMNA som är en rikstäckande intresseorganisation för non profit-verksamheter. FAMNA 
är remissinstans i frågor som berör vård och omsorg. www.famna.org    

Ledning  
Verksamheten leds av 1 enhetschef och består av 24 personliga ombud (PO) motsvarande 
21 heltidstjänster varav 6 män och 18 kvinnor. Sedan 2012 har det även funnits samordnare 
för information och metodfrågor på respektive kontor.  
 
De senaste två åren har det inte funnits någon samverkansgrupp för verksamheten i 
Göteborg men vi ser fram emot en nystart under januari 2013.  
 
Ledningsgruppen i Mölndal har haft möte vid två tillfällen under våren, men ej under hösten 
pga. omorganisation.  
 
Samverkan i Härryda har skett genom deltagande i NOSAMs ordinarie möten vid två 
tillfällen under våren.   

Utbildning/handledning  
Av 24 personliga ombud har 21 högskoleexamen. Exempel på utbildning är socionom, 
sjuksköterska, arbetsterapeut och beteendevetare. 3 PO har annan relevant utbildning. Alla 
PO har gedigen erfarenhet av arbete med målgruppen. 
 
 
 

http://www.famna.org/
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Under året har verksamheten genomfört en gemensam utbildning utifrån teorier om 
empowerment. Utbildningen har skräddarsytts av Bräcke Diakoni och utgått från rollen som 
PO och bestått av en föreläsningsserie och en seminariedel. Samtliga PO i Västra Götaland 
och Halland erbjöds möjlighet att delta, flertalet deltog. Föreläsningarna har varit förlagda i 
Länsstyrelsens lokaler.    
 
Enskilda PO har dessutom deltagit i utbildningar och förläsningar som rör uppdraget 
exempelvis: ”Kvinnors väg till trygghet och boende”, ”Vem hjälper unga utsatta för sexuella 
övergrepp”, ”Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa”, ”Vad gör du med 
din oro”- om oro för att barn far illa.  
 
Samtliga PO har kontinuerlig extern handledning.   
 
Balanserade styrkort  
Bräcke Diakoni använder balanserade styrkort som styrinstrument. Personligt ombud har 
nått de mål som varit uppsatta för 2012. Målen har bland annat rört utveckling av 
dokumentations- och statistiksystem, kvalitetsprojekt, utbildning kring empowermnet och 
uppföljning av primärvårdens resurser att möta målgruppens behov.  
 
Inför 2013 har verksamheten satt nya mål. Målen rör bland annat att få högre kompetens 
kring interkulturell kommunikation, tydliggöra systembristarbetet, nå personer i målgruppen 
som inte har kännedom om PO samt använda brukarråd i utvecklingsarbetet.  
  

Verksamheten   
 
Var finns PO  
De personliga ombuden är organiserade i fyra grupper utifrån geografiska områden. 
Verksamheten utgår från två kontors- och möteslokaler.  Möteslokal finns även på Bräcke, 
Hisingen 
  
Kontoret på Marklandsgatan 3 vänder sig till:  
Centrum, Majorna- Linné (5 PO)  
Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo, Härryda och Mölndal (7 PO)  
 
Kontoret på Norra Ågatan 10 B vänder sig till:   
Angered, Östra Göteborg, Örgryte-Härlanda (8 PO)  
Lundby, Norra Hisingen, Västra Hisingen (4 PO)   

Omfattning  
Under året har totalt 524 enskilda personer tagit del av verksamheten, dvs. varit 
uppdragsgivare. I snitt har personligt ombud, per heltidstjänst, kontakt med ca 25 
uppdragsgivare under ett år. 202 uppdragsgivare har avslutats under året.  
322 personer var aktuella vid årsskiftet.  
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Nedan redovisas ålders- och könsfördelning. Siffrorna gäller för hela verksamheten i 
Göteborg, Härryda och Mölndal. Differentierad statistisk redovisas separat, se bilaga 1. 
 
 

            Åldersgrupp            Män       Kvinnor 
18 – 25 år 23 32 
26 – 35 år 44 63 
36 – 45 år 59 83 
46 – 55 år 63 79 
56 – 65 år 24 32 
66 – år 6 16 

Kontaktorsaker  
Den vanligaste orsaken till kontakt med verksamheten är:  
 

- 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.  
- behov av bostad   

 
För information om fördelning och antal uppdrag, se bilaga 2. 

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

”När jag kom till Personligt ombud var jag väldigt knäckt. Allt hängde i luften 
och jag hade ingen aning om hur jag skulle klara av saker. När jag träffade 
mitt ombud byggde vi upp ett förtroende och trygghet. Jag fick den tid jag 
behövde för att inse att jag behöver hjälp. Tid är ett väldigt bra verktyg. Att ha 
med sig någon som känner en gör att man vågar söka hjälp och träffa 
myndigheterna. Om jag inte hade haft något personligt ombud hade jag inte 
klarat att komma dit jag kommit idag.”      / Stefan 50 år  

 
Vid analys av statistik gällande kontakttid vid avslut kunde tre tydliga grupper urskiljas.   
 
0-200 dagar ca 35 % av uppdragsgivarna   
 

Uppdragsgivaren har begränsad information om hur samhället fungerar och känner sig 
villrådig. Vet inte att det finns insatser att få och har sporadisk kontakt med vården. När 
frågetecknen klarats ut och personen vet vilka möjligheter som finns kan personen 
relativt självständigt välja att satsa på något, exempelvis att gå till aktivitetshus eller ansöka 
om boendestöd. POs roll blir till stor del att ge individuellt anpassad information. De här 
kontakterna kan ses som ett förebyggande arbete för att motverka isolering och ytterligare 
försämring av den psykiska ohälsan.  
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200-600 dagar  ca 40 % av uppdragsgivarna  
 

Uppdragsgivaren har begränsad information om hur samhället fungerar. När kunskapen 
finns återstår en stark oro kring att ansöka och ta emot det stöd samhället har att erbjuda. 
PO behöver finnas med under hela ansökningsförfarandet, följa med vid besök hos 
vårdgivare och myndighetspersoner och hålla motivationen uppe när tilltron till att det 
kan bli bättre i framtiden sviktar. Processen inför att våga ansöka om boendestöd kan 
pågå upp till 6-8 månader. POs roll blir främst att ha tålamod och vara ett stöd för 
personen att klara av att ta emot och behålla den hjälp som finns. Se citat ovan.  

 
600 dagar och uppåt ca 25 % av uppdragsgivarna  
 

Funktionsnedsättningens art och komplexitet gör att vissa personer har svårt att få 
insatser att fungera över tid. Kommunikationen med vårdgivare och myndigheter har ofta 
redan skurit sig när personen tar kontakt med PO.  Hot om vräkning, havererad ekonomi, 
hemlöshet, icke fungerande medicinsk behandling och bristande förståelse för olika 
samband/sammanhang är vanligt. Det är bland annat i de här situationerna PO har sett 
att lagstiftningen kring god man och förvaltarskap inte är kompatibel med de behov och 
svårigheter målgruppen har. POs roll blir att överbrygga svårigheterna i samspelet mellan 
uppdragsgivaren och myndigheten/vårdgivaren. Att PO har en fristående roll kan vara 
den viktigaste förutsättningen för att dessa personer skall ha möjlighet att återkomma.   

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 Personligt ombud.  
 
Personligt ombud besöker regelbundet platser där personer ur målgruppen vistas, som 
exempelvis aktivitetshus och Fontänhuset. Under hösten fanns även tillfälle att besöka 
kontoret vid Svingeln under ”Öppet hus”. Verksamheten använder sitt nätverk för att sprida 
broschyrer och information om möjligheten att få ett personligt ombud bl.a. genom kontakt 
med kyrkornas diakonala verksamhet, brukarorganisationerna, vårdcentraler mm, se 
aktivitetsplan bilaga 3.  
 

Information och samverkan  
Instanser/myndigheter PO har kontakt med  
I arbetet tillsammans med uppdragsgivarna kommer PO i kontakt med många olika 
organisationer och myndigheter. För att belysa bredden av uppdrag ges här några exempel; 
Brottsoffermyndigheten, Frivården, Förvaltningsrätten, Polisen, Stadsmissionen, 
försäkringsbolag, hyresvärdar, Migrationsverket, inkassobolag, Patientnämnden, 
Socialstyrelsen, Budget- och skuldrådgivningen, Brukarstödcentrum, Kronofogden, 
brukarorganisationer, Räddningsmissionen, aktivitetshus, kyrkor, Folktandvården, CSN, 
Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten etc.  
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Brukarorganisationerna  
Under året har en nysatsning gjorts kring samverkan med ett antal brukarorganisationer. 
Syftet har dels varit att nå ut med information om verksamheten, som en del av det 
uppsökande arbetet, men även att få bättre kännedom om vilken resurs 
brukarorganisationerna kan vara för UG. Den långsiktiga tanken är att med gemensamma 
krafter kunna belysa livsvillkoren för personer som lever med psykisk ohälsa och på sikt 
kunna skapa bättre förutsättningar för återhämtning.   

Information till politiker  
Verksamheten har kontakt med politiker för information om målgruppens livsvillkor och 
behov. På regional nivå har bland annat HSN 5 fått ta del av en sammanställning av POs 
erfarenheter kring hur den psykiatriska vården fungerar. Primärvårdens mycket begränsade 
beredskap att tillgodose patienternas behov av psykiatrisk vård och behandling är något som 
påtalats i det sammanhaget.  
 
På kommunal nivå har kommunalråd och fritidspolitiker varit inbjudana för att ta del av 
verksamheten och målgruppens livsvillkor.   

1177 - information om psykiatrisk vård  
I början av året uppmärksammande verksamheten bristen på information gällande 
psykiatrisk vård på VG-regionens vårdportal 1177. Webredaktören kontaktades. Kontakten 
resulterade i att det under året har funnits en samverkan mellan verksamheten och 
redaktörerna för 1177, en samverkan som fortfarande pågår. Målsättningen är att 
information om psykisk ohälsa skall vara lättillgänglig för de som berörs och samtidigt ge en 
realistisk bild av vilken vård som finns och hur man söker den.    

Fattiga EU-medborgare  
Bräcke Diakoni blev i början av året inbjudna till ett diskussionsforum med Stadsmissionen, 
Göteborgs Räddningsmission och Social resursförvaltning angående situationen för fattiga 
EU-medborgare som vistas i staden. Personligt ombud är en verksamhet med bred 
kompetens kring sociala frågor och valdes därför som representant för organisationen. PO 
har under året bidragit med grundläggande utbildning och handledning i det projekt som rör 
humanitära insatser och kartläggning av romernas situation i staden. Projekten drivs i 
Räddningsmissionens regi och har fått fortsatt förtroende och medel inför vårterminen 2013. 
PO kommer även på ett liknande sätt bidra i Stadsmissionens projekt ”Crossroads” under 
året som kommer.   

NOSAM  
På initiativ av Birgitta Lundgren-Pierre, processledare inom LGS, blev personligt ombud 
inbjudna att delta i NOSAM, närområdessamverkan, under deras ordinarie möten. PO har 
deltagit i möten i Lundby, Örgryte-Härlanda och Askim-Frölunda-Högsbo. En fråga som 
särskilt lyfts från flera håll har gällt primärvårdens resurser att möta patienternas behov av 
psykiatrisk vård och behandling.         
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Kvalitetsarbete  
Förbättringskraft 
Sedan 2010 har Bräcke Diakoni genom FAMNA ett samarbete med Qulturum, (Jönköpings 
Läns Landsting utvecklingscentrum). Detta sker genom deltagande i ett program för 
systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå.  
 
Programmets innehåll: 
 

• workshops om förbättringsarbete under professionell handledning byggt på konkreta 
frågeställningar 

• utbildning av förbättringscoacher i verksamheterna 
• mötesplatser för spridning av erfarenhet och ömsesidigt lärande 

 
Nytt för år 2012 är att Bräcke Diakoni har breddat utbudet och även bedriver ett internt 
kvalitetsarbete (Förbättringskraft), som ett komplement till ovanstående. Det innebär att 
man har lyft in begrepp och verktyg som finns i organisationen idag, som t.ex. 
ledningssystemsfrågor, BSC och processer vilket innebär att verksamheten fördjupar sig i 
och försöker tydliggöra den röda tråden – hur förbättringsarbetet hänger ihop med övrigt 
arbete, policys, rutiner mm.  
 
Utgångspunkten bygger på idén att det är i mikrosystemet, platsen där UG och PO möts, 
som värden skapas för de som verksamheten finns till för. Under året har ett kvalitetsprojekt 
genomförts i verksamheten. Projektet berörde hur PO utvecklar sina metoder för avslut med 
UG. Verksamheten fortsätter aktivt sitt arbete med kvalitets- och förbättringsarbete och har 
en plan för 2013. Förbättringsarbetet genomförs med erkända metoder och strukturerade 
uppföljningar görs.  

Ledningssystem  
Verksamheten har under året fortsatt utveckla rutiner för att säkerställa kvaliteten i arbetet. 
De rutiner som rör arbetsprocessen är bland annat följande:  
 

Rutin för förhållningssätt baserat på ”Empowerment” i möte med UG  
Rutin för tydliga samtal med professionella  
Rutin för att synliggöra uppdragsgivares barn  
Rutin för anmälan om oro för att barn far illa 
Rutin för samtycke 
Rutin för vägledning av sucidnära uppdragsgivare  
Rutin för hantering av avvikelse, systembrister och goda exempel 
Rutin vid hot och våld 

 
För ytterligare information se bilaga 4.  
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Tillgänglighet  
För att öka tillgängligheten finns sedan 2011 en generell e-post-adress till verksamheten, 
vilket har lett till ett ökat inflöde av kontakter som tas via nätet. Tillgängligheten per telefon 
har ökat genom telefonbemanning på varje kontor mellan 8.00- 16.00 varje vardag. Samtliga 
personliga ombud har mobiltelefoner och kan erbjuda möjligheten att kommunicera via sms 
vilket kan vara till stor hjälp för personer med kognitiva svårigheter.    
 
En viktig tillgänglighetsfråga för personer med psykisk funktionsnedsättning är möjligheten 
att mötas där det fungerar bäst för personen. Att inte komma ut ur lägenheten eller inte våga 
släppa in någon i lägenheten, utgör inget hinder utan UG bestämmer mötesplats.    
 
På hemsidan finns sedan ett år tillbaka ”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 tydligare 
bild av vad kontakt med PO innebär, se bilaga 5.  
 
Verksamheten har uppmärksammat att det finns en underrepresentation av personer som 
kommer från andra kulturer. Arbetet med att knyta kontakt med organisationer och 
verksamheter som kan vara viktiga för framtida samarbete har påbörjats och det finns en 
plan för fortsatt arbete med frågan under 2013. Information om PO har översatts till 10 
olika språk och ligger nu på POs hemsida.   
 
I jämförelse med hur fördelningen såg ut 2005 har antalet personer som fötts i ett europeiskt 
land ökat i ungefär samma omfattning som verksamheten expanderat, medan antalet 
personer som fötts i ett utomeuropeiskt land inte ökat nämnvärt.    
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Klagomålshantering  
Information om klagomålshantering har förtydligats och finns bl.a. på Bräcke Diakonis 
hemsida. Under året har verksamheten fått 4 klagomål varav två har berört avslut, ett som 
berört byte av PO och ett som berört otydlig information om möjligheten att ha kontakt 
med PO utifrån mantalsskrivning/bostadsort.   
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Brukarenkät  
Under hösten 2011 genomfördes en brukarundersökning i form av brukarenkät. Liknande 
undersökning gjordes under 2007. Frågorna berörde fyra områden; bemötande, betydelse, 
kompetens och kontakt med ditt personliga ombud. Enkäterna lämnades eller sändes till 254 
uppdragsgivare och svarsfrekvensen uppgick till 54 %. Resultatet av undersökningen visade 
på ett Nöjd Brukar Index på 90 %. Nästa brukarundersökning är planerad till 2014. För mer 
information kontakta verksamheten. 
 
 
Identifierade systembrister  
Att identifiera brister i väldfärdsystemet och rapportera dessa ingår i verksamhetens uppdrag. 
I och med att samverkansgrupp saknats de senaste åren har PO behövt ägna tid åt att hitta 
adekvata mottagare för de brister som uppmärksammas, ett arbete som fortskrider.   
 
Samtliga ombud dokumenterar händelser som kan betraktas som avvikelser. Rutin finns för 
att samla in, identifiera och sammanställa avvikelser. Dokumentationen analyseras av en 
grupp med representant från varje område och i samråd med enhetschef avgörs vilka brister 
som behöver lyftas vidare. Under året har ”Systembristgruppen” träffats fyra gånger. Utifrån 
de avvikelser som inkommit under året har sju teman identifierats.  
 

Svårigheter att få ”rätt” ersättning  
I samband med Försäkringskassans striktare regler kring sjukpenning och sjukersättning har 
behovet av stöd kring ansökningsförfarande och kontakt med både Försäkringskassa och 
Arbetsförmedling ökat. UG som tidigare inte varit i behov av ekonomiskt bistånd enligt SoL 
har nu behövt vända sig till socialtjänsten. För att få rätt till sjukersättning krävs ett gediget 
underlag, vilket kan vara en lång process för de personer som inte har väletablerade 
vårdkontakter. PO har sett exempel på när socialtjänsten beviljat sådana utredningar i 
situationer när vården inte tagit det ansvar som egentligen åligger dem.   

Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 ” visar på att de flesta som 
har behov av ekonomiskt bistånd inte kan försörja sig på grund av arbetslöshet eller sjukdom 
och att det därför är viktigt med samverkan mellan socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården. Resultatet av öppna jämförelser visar dock att 
en formaliserad samverkan mellan verksamheter med ekonomiskt bistånd och övriga aktörer 
endast finns i liten utsträckning.  

Under året har verksamheten varit ett stöd för 67 personer, som haft ekonomiskt bistånd, i 
ansökningsförfarandet vad gäller ersättning från Försäkringskassan och/eller 
Arbetsförmedlingen. Ytterligare 23 personer som haft ekonomiskt bistånd har med stöd från 
PO fått ”rätt” ersättning och är därmed inte längre beroende av ekonomiskt bistånd för sin 
försörjning. 
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Kunskap om kognitiva svårigheter 
Huvuddelen av målgruppen har kognitiva svårigheter vilket innebär att man har svårigheter 
med att kommunicera, förstå sammahang, komma ihåg, ta initiativ etc. Möjligheten att få 
påminnelser inför besök inom vården har ökat. Detta är något vi ser ger positiva 
konsekvenser för målgruppen, men ännu finns exempel på när personers minnessvårigheter 
misstolkas som bristande motivation. Möjligheten att kommunicera via sms och mail är 
också ovärderlig för de som har svårt att komma ihåg tider och vad som sagts i efterhand.   
 
Det finns stor efterfrågan på tydlig mötesstruktur där det framgår vad mötet handlar om och 
vem som är ansvarig för vad. Det finns även ett tydligt behov av anteckningar från möten 
om vad som bestämts, vad nästa steg är eller vad som förväntas av personen. Att förebereda 
möten, anteckna och återkoppla kring det som sagts är ett mycket vanligt uppdrag för PO. 
Kognitiva svårigheter kan vara temporära men är oftast en nedsättning som påverkar stora 
delar av livet under långa perioder. Behovet av PO skulle inte vara lika stort om 
professionellas arbetssätt, på ett systematiskt och naturligt sätt, anpassades efter personens 
kognitiva funktionsnivå. PO undersöker ofta möjligheten om någon ur det befintliga 
professionella nätverket kan vara den som sammanfattar, tydliggör och antecknar vid möten.    

Ökade krav på administrativ förmåga 
PO har under många år sett en tendens till ökade krav på administrativ förmåga för att 
hantera myndighetskontakter, något som särskilt drabbar målgruppen. Personer med 
kognitiva svårigheter i kombination med svag ekonomisk ställning hamnar snabbare i 
skuldsituation som är svår att ta sig ur, skulder som i sin tur kan få förödande konsekvenser 
och i värsta fall leda till hemlöshet.  
 
Ett tydligt exempel på höga krav på administrativ förmåga är när UG inte har pengar till 
förfogande vid besök inom sjukvården. Finns pengar betalas avgiften direkt i kassan och 
högkostnadskortet stämplas. Chansen för att få tillgång till högkostnadsskyddet är god. 
Många UG har inte pengar över och får då betala avgiften på faktura. Har UG 
försörjningsstöd behövs kvitto för att få bistånd för utlägget, något man inte kan få förrän 
fakturan är betald. Efter att fakturan betalats måste UG ha kunskap och förmåga att vänta 
tre bankdagar, därefter ringa fakturaenheten på deras telefontid, be om kvitto på betalningen, 
vänta på att kvittot kommer med posten och därefter gå till valfri vårdenhet och be om 
stämpel i högkostnadskortet. Chansen att klara den administrationen och få ta del av 
högkostnadsskyddet är mycket låg. I praktiken innebär det att de med nedsatt 
funktionsförmåga och svag ekonomisk ställning ha svårare att få ta del av samhällets skydd 
mot höga vårdkostnader, än de som har råd att betala avgiften direkt.  
 
PO har påtalat målgruppens svårigheter och livsvillkor till fakturaenheten. De är väl 
medvetna om problematiken och har själva lyft frågan vid flera tillfällen i den egna 
organisationen. De kan se att avgifter för den psykiatriska vården är en kategori som ofta 
återkommer i skuldbilden och är bekymrade över detta. Den önskvärda utvecklingen är att 
högkostnadsskyddet för vård fungerar på liknande sätt som högkostnadsskyddet för medicin, 
d.v.s. administreras centralt istället för att varje enskild själv skall bevaka sin rätt. PO 
kommer att lyfta frågan till SKL under kommande år eftersom bristen så tydligt pekar på att 
kostnader som ligger inom ramen för landstingens ansvar i slutändan hamnar hos 
kommunerna.  
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PO har erfarenheter av att UG går miste om ekonomisk ersättning på grund av svårigheter 
att förstå hur blanketter skall administreras. Ibland kan felaktigheterna rättas till i efterhand, 
ibland är det inte möjligt. Det datum personen får stöd med att komplettera uppgifterna blir 
det datum som räknas som ansökningsdatum. I praktiken innebär det att risken att gå miste 
om rättigheter ökar med graden av funktionsnedsättning. Många UG beskriver en stark oro 
för att fylla i blanketter och vill göra det tillsammans med PO, dels av oro för att inte få den 
ersättning man har rätt till och behöver, men även av rädsla för att göra fel och eventuellt bli 
anklagade för bedrägeri.  
 
PO har även erfarenhet av att UG helt mist sin SGI (Sjukpenninggrundande inkomst) med 
anledning av någon dags miss vid sjukanmälan till Försäkringskassan. En sådan miss 
påverkar hela den framtida ersättningsnivån och kan innebära förlorad möjlighet att försörja 
sig med ersättning från sjukförsäkringen och istället bli beroende av försörjningsstöd.  
Med tanke på de svårigheter en psykisk funktionsnedsättning innebär kan det tyckas 
oproportionerligt att en administrativ miss skall få sådana långtgående konsekvenser. 
 
PO kan tydligt se vilka positiva konsekvenser det får när UG har kontakt med professionella 
som har förståelse för svårigheterna och tar hänsyn till dem. Under året har verksamheten 
fått se flera goda exempel bl.a. hur socialtjänsten samverkat direkt med Folktandsvården 
kring fakturering av tandvårdsavgifter. Vinsten av en sådan samverkan blir dels att chansen 
ökar för att nödvändig tandvård faktiskt genomförs, men även att risken för skuldsättning 
hos Kronofogden, p.g.a. tandvårdsavgifter, undanröjs.   

Arbetsmarknadens första tröskel  
Sjukförsäkringens regler om utförsäkring har inneburit att verksamheten fått ökad erfarenhet 
av hur arbetsmarknadens åtgärder fungerar för målgruppen. Tyvärr har PO sett att steg i 
riktning mot arbetsmarknaden, exempelvis praktik, har gett sämre ekonomiska villkor och 
betydligt högre osäkerhet kring vilken ersättning UG kan förvänta sig vid månadsskiftet. UG 
som tidigare inte varit beroende av försörjningsstöd har behövt vända sig till socialtjänsten 
för sin försörjning.   
 
För många UG har steget att närma sig ett arbete inneburit kontakt med flera instanser för 
sin försörjning. Inte sällan är både Arbetsförmedling, Försäkringskassa och socialtjänst 
inblandade samtidigt. Dessa myndigheter har olika regelverk, olika handläggare, olika 
blanketter beroende på vilken fas man är i, olika utbetalningsdatum samt olika regler om 
utbetalning sker i förskott eller efterskott. Dessutom är myndigheterna lokaliserade på olika 
ställen vilket kan vara förvirrande och skapa osäkerhet hos UG. Samtliga av ovanstående 
exempel är sådant som kan vara svårt att hantera för målgruppen.    
 
Var för sig kan myndigheternas krav te sig rimliga, men sammantaget innebär förändringarna 
högre krav på administrativ förmåga än vad som är realistiskt att förvänta sig av personer i 
den situationen. PO har sett att många ur målgruppen farit illa och det vore önskvärt om 
utmaningen att närma sig ett arbete skulle vara den utmaning UG behövde möta, inte 
utmaningen att stå ut med osäkerheten om man har pengar att betala sina räkningar med i 
slutet av månaden. I möte med UG har PO sett att dessa påfrestningar tydligt lett till sämre 
psykisk hälsa.   
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Barnperspektiv  
Att ha en förälder med psykisk ohälsa kan vara påfrestande och innebära stor osäkerhet för 
ett barn. Ekonomisk och social otrygghet är även det något som påverkar barn på ett 
negativt sätt. Många UG lever med otrygga ekonomiska villkor och mycket små möjligheter 
att förbättra sin ekonomiska ställning. Barnen lever därmed med en dubbel utsatthet, något 
som behöver tas med i beräkningen. PO har de senaste åren reagerat på att det, i beslut som 
fattats kring boende, boendestöd, ekonomiskt bistånd och liknande, inte tydligt kan utläsas 
att det tagits hänsyn till barnperspektivet i bedömningen. Verksamheten har kontakt med 
uppdragsgivare som är hemlösa och dessutom har minderåriga barn.  
 
Att vara förälder är ett viktigt livsområde och när föräldraskapet eller barnens behov är en 
fråga för UG är det naturligt för PO att arbete med det uppdraget och stödja UG att få 
tillgång till det stöd samhället har att erbjuda.  
 
Av de 322 UG som var aktuella vid årsskiftet var 73 personer förälder till ett eller flera 
minderåriga barn. Majoriteten av de som har minderåriga barn har det/dem boende hos sig, 
antingen på hel- eller halvtid, medan några barn bor i familjehem eller liknande.  
Verksamheten har vid 4 tillfällen under året gjort anmälan till socialtjänsten angående 
oro/misstanke om att barn far illa.  

Boendestöd  
Det senaste halvåret har verksamheten återigen märkt en ökning vad gäller krav på läkarintyg 
och diagnos vid ansökan om boendestöd, en tendens som kommit och gått genom åren. Det 
har även uttalats att det i läkarintyget skall framgå varför det finns behov av just boendestöd, 
d.v.s. läkaren skall göra en bedömning av insatsen.   
 
Förutom att det går emot Göteborgs stads egna riktlinjer för insatser enligt LSS och SoL kan 
kravet på läkarintyg innebära en fördröjning i processen eller att ansökan inte fullföljs. En del 
uppdragsgivare har kontakt med PO just med anledning av bristande kontinuitet i vården, att 
man hamnat mellan stolarna och inte har adekvata vårdkontakter. När krav på läkarintyg 
ökar försvåras situationen ytterligare.  
 
PO anser att det är en olycklig utveckling när vårdens resurser används för bedömningar 
som rimligvis ligger inom ramen för socialtjänstens kompetens. Det innebär även att de som 
arbetar med bedömningar enligt SoL diskvalificeras i sin uppgift av sin egen organisation, 
särskilt när det i läkarintyget även skall specificeras varför det finns behov av insatsen.   
 
PO har påtalat tendensen för Stadskansliet och fått bekräftat att det inte förelegat någon 
förändring i riktlinjerna från centralt håll.  
 
Det har visat sig vara svårt för UG att få boendestöd under kvällar och helger. När stödet 
endast kan ges vardagar/dagtid finns en uppenbar risk för segregation. Det är en mycket 
begränsad del av befolkningen som inte har sin fritid på kvällar och helger. Det har även 
varit svårt för UG att fullfölja psykologisk behandling om behandlingstiden varit förlagt till 
slutet på arbetsdagen.  
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Glappen inom den psykiatriska vården  
Inom psykosvården finns möjlighet till integrerad sluten- och öppenvård för de patienter 
som har behov av det. PO kan se att det innebär en trygghet för berörda UG. 
 
Den allmänpsykiatriska vården är inte organiserad på samma sätt. Skillnaden mellan vårdens 
intensitet och innehåll vad gäller sluten- och öppenvård står inte i proportion till hur behovet 
ser ut. PO kan se att glappet får negativa konsekvenser för de UG som är på väg att lämna 
slutenvården. Det finns stora brister när det gäller vårdplanering inför utskrivning.  
Konsekvenserna blir en stark oro för utskrivning och hur det skall fungera i öppenvården 
när man kommer hem.  Det kan gälla väntetider på flera månader inför nästa 
medicinuppföljning eller osäkerhet kring vem som har det medicinska ansvaret efter 
utskrivning.  
 
Införandet av vård- och stödsamordnare är en positiv insats som mildrar effekterna av detta. 
Samtidigt har det inom NOSAM uttryckts en oro för att boendestödet får allt mer 
behandlande uppgifter, att det fortfarande finns otydligheter kring ansvarsfördelning och att 
brister inom psykiatrin leder till en övervältring av kostnader för vård och rehabilitering till 
kommunen.   
 

Påtalade systembrister  
Det är en naturlig del i arbetet för PO att stödja UG att påtala brister direkt till berörd 
myndighet. Det händer att UG inte vågar, men i de flesta fall finns möjlighet att göra något 
konstruktivt av det som skett. På så sätt stödjer verksamheten målgruppen i att bidra till 
strukturpåverkan och att göra sin röst hörd.  
 
När brister återkommer och visar på större strukturella svårigheter för målgruppen lyfts 
frågan på ett mer generellt plan till berörd instans/myndighet.  

Erfarenhetskonferens  
Årets erfarenhetskonferens hette ”God man/förvaltare- i takt med tiden?”. Personligt 
ombud har i flera år uppmärksammat svårigheter, hinder och brister för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar när det gäller god man- och förvaltarskap. Vad kan göras 
bättre eller annorlunda utifrån gällande lagstiftning? Behövs en ny lag?  
 
Dagen belyste lagstiftningen och målgruppens behov från olika synviklar med Jonas 
Bokstedt, förvaltningsjurist och Eva Sundqvist, förvaltningschef, Överförmyndar-
förvaltningen, Helena Corell, kansliråd Justitiedepartementet, Charlotte Hveem, kurator 
Psykiatrin SU, Jimmie Trevett, förbundsordförande RSMH, Agneta Stevander, budget- och 
skuldrådgivare, Konsument Göteborg, Maria Rantsi, god man/förvaltare. 
 
Medverkade i efterföljande paneldebatten gjorde Helena Corell, Justitiedepartementet, Eva 
Olfosson (V) Socialutskottet, Jan Ertsborn (Fp), Civilutskottet samt  Pelle Berglund, 
ordförande (S) Överförmyndarnämnden.   
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• ”Jag får inte ekonomin att gå ihop alls, jag får inte veta vad jag måste betala för att ha en god man. 

De kan inte svara på vad jag skulle betala i så fall.” 
• ”När sjukersättningen drogs in trodde min gode man att socialbidraget skulle betalas ut 

automatiskt utan att behöva ansöka om det.” 
• ”Alla tycker att jag ska ha en god man, men eftersom jag är så besvärlig vill ingen ha mig.” 
• ”Jag vet inte vad jag skall göra. Boendestödet säger att det jag behöver hjälp med inte ingår i deras 

arbetsuppgifter och att jag behöver en god man. Jag vill också gärna ha en god man, men när jag 
ansöker om det får jag avslag eftersom jag har boendestöd. Nu ligger jag efter med hyran och är rädd 
att bli vräkt.” 

• ”Jag fick ingen god man för jag hade förmedling, men det är ju inte samma sak.” 
 
Inbjudan gick ut till politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå. Det var ett mycket 
stort intresse för ämnet. Tyvärr kunde inte alla erbjudas plats då lokalen var begränsade till 
140 platser. Dagen filmades och filmen kommer att finnas på POs hemsida.  

”Patienterna ingen vill ha”  
Under Almedalsveckan på Gotland bjöd Bräcke Diakoni och Personligt ombud in till ett 
seminarium under rubriken ”Patienterna ingen vill ha”  
 
De frågeställningar som Enhetschef Eva Svensson, Personligt ombud tog upp var: 
 

• Vad finns och vad saknas i form av tydliga riktlinjer och ansvarsfördelning kring vad 
primärvården skall uppfylla? 

• Hur kan vi arbeta annorlunda med bemötande av dessa patienter? 
• Varför möts denna grupp oftast av en läkare när alla andra oftast kan tas emot av en 

sjuksköterska? Saknas det kompetens? Handlar det om fördomar? 
• Varför ifrågasätts dessa patienters remisser och medicinering så ofta? 
• Vilka kompetenser behövs och hur behöver systemet förstärkas? Saknas det pengar? 

 
Deltog i paneldepatten gjorde Anders Printz – avdelningschef, Socialstyrelsen, Ing-Marie 
Wieselgren – psykiatrisamordnare, SKL, Lise-Lotte Risö Bergerlind – ordförande Svenska 
Psykiatriska Föreningen, Ove Andersson – andre vice ordförande Sveriges läkarförbund, 
ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen, Marita Sandqvist – verksamhetschef 
vårdcentraler, Bräcke Diakoni. 
 
Det blev ett välbesökt seminarium med en livlig diskussion, där alla var överens om att det är 
ett stort problem och att patienter hamnar mellan stolarna och att det dessutom inte är lika 
vård på lika villkor i landet. 

Uppföljning kring primärvårdens resurser att möta målgruppen  
Personligt ombud genomförde under 2010 en undersökning av de psykiatriska resurserna 
inom primärvården i Göteborg. Under hösten 2012 gjordes en uppföljning av denna 
undersökning, som utökats till att även omfatta primärvården i Mölndals och Härryda 
kommun. Frågeställningen gällde om primärvården har de resurser som behövs för att ta 
hand om dessa patienter.  
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Primärvårdens ansvar inom området för psykiatri är att diagnostisera och behandla lättare till 
måttlig ångest, lättare till måttliga depressioner samt även behandling av ”normala” kriser. I 
VG-regionens krav- och kvalitetsbok för primärvårdsverksamheten finns uppgifter om 
vilken kompetens som krävs för ”personal som utför åtagande om psykisk ohälsa”, samt att 
KBT skall erbjudas. I övrigt finns ingen specifikation om hur bemanningen skall se ut.  
 
Undersökningen bestod av en enkät som skickades till 70 vårdcentraler i Göteborg, Mölndal 
och Härryda. I enkäten ställdes frågan om vårdcentralens tillgång till psykiatriska resurser i 
form av psykiater, psykolog, psykoterapeut, kurator och psykiatrisjuksköterska och i vilken 
grad vårdcentralen ansåg att utbudet motsvarade patienternas behov. Det fanns möjlighet att 
utveckla svaren i fritext. 
 
57 vårdcentraler svarade på enkäterna (80%). I de fall inget svar inkom sökte vi information 
på respektive enhets hemsida. Om det inte gick att få fram några uppgifter har enheten inte 
räknats med i undersökningen. Det kan noteras att ingen av vårdcentralerna i Härryda 
kommun svarade på enkäten. 
 
De vårdcentraler som finns med i undersökningen har ca 434 000 patienter listade, vilket 
innebär ca 75% av befolkningen i Göteborg och Mölndal. Uppgifter om antalet listade 
patienter per vårdcentral togs fram genom Primärvårdskansliet.  
 
Av enkätsvaren framkom följande angående tillgång på psykiatriska resurser, se bilaga 6.  
 
Psykolog   1 per ca   13 000 patienter 
Kurator   1 per ca   21 000 patienter 
Psykiatrisjuksköterska  1 per ca 100 000 patienter 
Psykiater   1 per ca 800 000 patienter 
 
37 vårdcentraler valde att svara på frågan i vilken utsträckning utbudet av psykiatriska 
resurser motsvarade behovet.  
 
Ganska dåligt eller inte alls 7 
I viss mån    7  
Ganska bra             18  
Helt och hållet    3  
 
Det tycks i vissa fall inte finnas någon koppling mellan de egna psykiatriresurserna och det 
svarsalternativ vårdcentralen valt. En vårdcentral med 10% psykologtjänst, svarar att detta 
”helt och hållet” uppfyller behovet, medan en vårdcentral med 100% psykolog och 100% 
kurator anser att dessa resurser inte räcker. 
 
Självklart behöver inte alla patienter med psykiska problem specialistvård, utan kan 
behandlas av allmänläkare. Vid en jämförelse kan ändå konstateras att de 70 vårdcentraler 
som ingick i undersökningen hade tillgång till över 100 allmänläkare men endast 0,5 läkare 
med specialistutbildning inom psykiatri.  
 
Undersökningen bekräftar Personligt ombuds bild av att de psykiatriska resurserna inom 
primärvården är otillräcklig. I flera av de kommentarer som lämnats framkommer att 
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vårdcentralen har för knappa resurser för att kunna tillgodose patienternas behov. Det 
framkommer även att det kan vara svårt att få remisser accepterade i den specialiserade 
psykiatrin och att patienten då ”faller mellan stolarna”.  
 
Personligt ombud vill påtala behovet av kravspecificering i VG-regionens krav- och 
kvalitetsbok för att kunna tillgodose målgruppens behov av psykiatrisk kompetens, särskilt 
psykiatrisjuksköterska, på vårdcentralen. Det finns även behov av att se över 
ersättningsnivåerna utifrån patienternas särskilda behov av besökstid.  

Kontantprincipen  
PO har under flera år sett exempel på hur negativt det kan bli för personer när ersättningar 
från t.ex. Försäkringskassan utbetalas retroaktivt, efter långvarig rättsprocess eller 
handläggningstid. Beloppet som skulle ha varit inkomst under ett eller flera år tillbaka i tiden 
behandlas av olika myndigheter som inkomst för innevarande år.  
  
I avvaktan på beslut blir många beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning och 
måste då följa de regler som gäller, som exempelvis att söka bostadsbidrag. Vid gynnande 
beslut görs en återbetalning till Socialnämnden motsvarande det belopp som betalats ut som 
försörjningsstöd. Finns pengar kvar betalas dessa ut till personen. Skatteverket som får 
information om utbetalningen beräknar slutlig inkomstskatt för innevarande år enligt 
kontantprincipen vilket redovisas i deklarationen. Den retroaktiva utbetalningen syns nu på 
personens inkomstuppgift som en aktuell inkomst och påverkar rätten till t.ex. bostadsbidrag 
och underhåll. Detta leder ofta till återkrav av bostadsbidrag och avslag på underhåll eller 
krav på att betala underhåll. Personen som inte fått några pengar i handen tvingas betala 
tillbaka pengar som han/hon haft rätt till om inkomsterna förts till rätt inkomstår. Om den 
retroaktiva utbetalningen hade fördelats som inkomst på de år de gäller och beskattats 
därefter hade många personer besparats mycket lidande och ekonomiska problem.  
 
När PO har påtalat situationen för Försäkringskassan (centralt i Göteborg) har de varit 
medvetna om problemet, men ej kunna se någon administrativ lösning på det. PO fortsätter 
arbetet med att uppmärksamma berörda myndigheter på situationen och påtala vilka 
konsekvenser det får för den enskilde.    
 
PO påtalade även problematiken med kontaktprincipen för ett par riksdagsledamöter i 
samband med årets erfarenhetskonferens. Jan Ertsborn, riksdagsledamot (FP), svarade på 
följande sätt. ”Min bestämda uppfattning så här långt är att det måste ske ändringar i 
regelverken så att ersättningar hamnar på rätt år och därmed får rättvisa följdverkningar för 
berörda personer. Jag avser att arbeta vidare med detta och är mycket tacksam för att ni satt 
fingret på några punkter som måste rättas till.”   
 

Boendestöd  
PO uppmärksammade att det i en stadsdel har gjorts ändringar i delegationsordningen 
gällande boendestöd, vilket inneburit att pågående insats avbrutits utan omprövning. 
Anledning var att handläggare inom enheten för ekonomiskt bistånd inte längre skulle 
handlägga eller ta beslut om boendestöd.  Samtliga utredningar och beslut skall nu gå genom 
funktionshinderhandläggare. En anmälan om tillsyn till Socialstyrelsen gjordes.   
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