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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. Härryda kommun upphandlade tjänsten 
2006 och sedan 2008 finns avtal med Mölndals Stad. Avtalen löpte ut under 2013. Bräcke 
Diakoni har tecknat ett nytt avtal med Göteborgs Stad som löper till och med 2015 med 
möjlighet till förlängning i två år.  
 
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 välfärdssystemet 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 vilka redovisas i denna rapport.  
 
I uppdraget ingår även uppsökande verksamhet och att informera om verksamheten och 
målgruppens behov.  
 
Varje år anordnas en erfarenhetskonferens som blir den 20 januari 2014. Konferensens tema 
är ”Psykisk ohälsa – rätt till rätt vård?”.  
 
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 tre 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, nr 5/2011 och SFS 
2013:522 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. Härryda kommun upphandlade tjänsten 2006 och sedan 2008 finns även 
avtal med Mölndals Stad. Avtalen löper till och med 2013. Ett nytt avtal har under året 
tecknats mellan Göteborgs Stad och Bräcke Diakoni som löper på två år med möjlighet till 
förlängning i två år. Personligt ombud kommer under 2014 att, i enlighet med det nya 
avtalet, anställa en person som står långt från arbetsmarknaden.  

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, rehabilitering och 
sysselsättning, som har behov av långvarig kontakt med socialtjänst, primärvård 
och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) samt 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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Uppdrag  

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för verksamheten är att:  
 

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

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

- bistå UG i kontakterna med olika myndigheter 

- se till att UG får vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning utifrån egna 
önskemål, behov och lagliga rättigheter 

- verka för att UG får tillgång till rehabilitering, sysselsättning och/eller arbete 

- arbeta empowermentinriktat för att UG i framtiden själva ska kunna ta de kontakter 
som behövs. 
 

Ett exempel ur verksamheten: 
 
”Jag har varit sjuk sedan tidiga tonåren och min sjukdom har inneburit att min familj har fått slita med mig 
och de har haft jour dygnet runt. De har ofta fått komma mitt i natten och de har åkt med till psykakuten 
ett flertal gånger där vi suttit och väntat i många timmar.  
När personligt ombud kom in i mitt liv gjorde hon en kartläggning som gav psykiatrin en tankeställare och 
jag vill berätta om en gång när mitt personliga ombud var med mig hos psykiatern på öppenvården. Jag 
mådde dåligt, fruktansvärt dåligt och mitt personliga ombud berättade hur jag mådde, då jag var så 
ångestfylld och inte kunde tala om detta själv.  
Kan ni tänka er att psykiatern sa att: - jag fixar en plats direkt på avdelningen så du slipper sitta i timmar 
på akuten. Om inte ombudet varit med hade nog öppenvården hänvisat mig åter än en gång till många långa 
timmar på akuten. 
Det är guld värt att ha ett personligt ombud, jag är så tacksam att denna möjlighet finns.” ….Ella 23 år… 
 

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 en enhetschef och bestod under 2013 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.  
 
Samverkansgruppen i Göteborg har efter två års uppehåll startat igen med en ny grupp och 
har under året haft tre träffar.  

http://www.famna.org/
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Ledningsgruppen i Mölndal har inte haft något möte under 2013. 
 
Samverkan i Härryda har skett genom deltagande i NOSAMs ordinarie möten vid två 
tillfällen under våren.   

Utbildning/handledning  

Av 24 PO har 21 högskoleexamen. Exempel på utbildning är socionom, sjuksköterska, 
arbetsterapeut och beteendevetare. Tre PO har annan relevant utbildning. Alla PO har 
gedigen erfarenhet av arbete med målgruppen. 
 
Under året har verksamheten haft gemensamma utbildningsdagar vid ett par tillfällen: 
Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, Vi är romer – möt människorna bakom 
myten, möte med olika kulturer samt en dag om hemlöshet. 
 
Dessutom har enskilda PO deltagit i utbildningar och föreläsningar som rör uppdraget, 
exempelvis: Psykiatrins dag i Stockholm, Fattigdomskonferens, Supported Employment, 
Internationella barndagen, olika utbildningar som rör föräldra- och barnperspektiv, 
Familjevårdsstiftelsens ”Närvaro och delaktighet”, Svåra upplevelser i barndomen i relation 
till ohälsa i vuxen ålder, Missbruk/psykiatri/neuropsykiatri/samsjuklighet, Lär känna Islam, 
Föreläsning om Somalia, Försoningens möjligheter, Vem är det som bestämmer, 
Suicidprevention, Bemötande av brottsutsatta. 
Samtliga PO har kontinuerlig extern handledning.   

 
Balanserade styrkort  
Bräcke Diakoni använder balanserade styrkort som styrinstrument. PO-verksamheten har 
nått de mål som varit uppsatta för 2013. Målen har bland annat rört 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 2014 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.  
 

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 
Diakoni, Hisingen.  
Under 2013 såg det ut på följande sätt:  
Kontoret på Marklandsgatan 3 vänder sig till:  
Centrum, Majorna- Linné (5 PO)  
Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo, Härryda och Mölndal (7 PO)  
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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 589 enskilda personer tagit del av verksamheten, dvs. varit 
uppdragsgivare, varav 541 i Göteborg. I snitt har personligt ombud, per heltidstjänst, haft 
kontakt med ca 28 uppdragsgivare under 2013. 221 uppdragsgivare har avslutats under året.  
343 personer var aktuella vid årsskiftet. Detta är en ökning sedan årsskiftet 2012. 
Verksamheten har uppmärksammat en markant ökning i gruppen kvinnor 26-35 år. 
 
Nedan redovisas ålders- och könsfördelning. Siffrorna gäller för hela verksamheten i 
Göteborg. Differentierad statistik redovisas separat, se bilaga 1. 
 

 

Åldersgrupp Män Kvinnor Totalt 

18 – 25 år 18 39 57 

26 – 35 år 46 81 127 

36 – 45 år 61 72 133 

46 – 55 år 71 70 141 

56 – 65 år 26 34 49 

66 år  –  6 17 23 

Totalt 228 313 541 

Kontaktorsaker och uppdragens längd     

De vanligaste orsakerna 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  

- behov av stöd vid överklaganden av olika beslut.  
 
PO har inga förutbestämda ramar för antal besök eller kontakttid. Uppdragens längd varierar 
utifrån individens behov av stöd och verksamheten kan urskilja tre tydliga grupper:  
 
Kortast kontakt, 0-200 dagar, med verksamheten har:  

Uppdragsgivare som 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 uppdragsgivaren vet vilka möjligheter som finns kan han 
eller hon 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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Kontakt mellan 200-600 dagar har:  

Uppdragsgivare som 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 uppdragsgivaren att klara av att ta emot och behålla den hjälp som finns.  

 
Längst kontakt, 600 dagar och uppåt, med verksamheten har:  

Uppdragsgivare där funktionsnedsättningens art och komplexitet gör att en del har svårt 
att få insatser att fungera över tid. Kommunikationen med vårdgivare och myndigheter 
har ofta redan skurit sig när uppdragsgivaren 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 UG och myndigheten/vårdgivaren. Att PO har en 
fristående roll kan vara den viktigaste förutsättningen för att dessa uppdragsgivare 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 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. 
 
Verksamheten har uppmärksammat att det finns en underrepresentation av personer som 
kommer från andra kulturer. För att nå dessa personer har verksamheten under 2013 fortsatt 
att knyta kontakter med organisationer och verksamheter för framtida samarbete och en plan 
för detta finns.  
 
Det är av betydelse att PO finns representerade i sammanhang där människor möts utifrån 
andra behov och roller än de som är kopplade till att det finns en psykisk 
funktionsnedsättning. Ett exempel på ett sådant sammanhang är Hälsoteket där vi driver 
uppsökande verksamhet samt deltar i nätverk med myndigheter, anhörigkonsulenter, 
diakoner och vårdpersonal. När det gäller att sprida information och skapa dialog är 
samarbetet med anhöriga viktigt och personligt ombud har kontakt med anhörigcentrum. 
Aktivitetsplan, se bilaga 2.  
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Klagomålshantering  

Information om klagomålshantering har förtydligats och finns bl.a. på Bräcke Diakonis 
hemsida. Under året har verksamheten fått fyra klagomål varav två har berört avslut, ett som 
berört byte av PO och ett som har berört möjligheten att få PO igen efter avslut och inget 
nytt tydligt uppdrag. 
 

Information och samverkan  

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, socialtjänsten, aktivitetshusen, församlingar, psykiatrin, primärvården, 
Stadsmissionen, Förvaltningsrätten, Polisen, politiker, Migrationsverket, Patientnämnden, 
Socialstyrelsen, Budget- och skuldrådgivningen, Brukarstödcentrum, Kronofogden, 
Räddningsmissionen, Folktandvården, CSN, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, IVO, Överförmyndarförvaltningen, Förvaltarenheten, Inspektionen för 
socialförsäkringen. PO har regelbundna träffar med flera av ovanstående 
instanser/myndigheter för gemensamt erfarenhetsutbyte och dialog.  
 

Brukarorganisationerna     

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 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. 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. 
 
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 2014.  
 

Samverkan/referensgrupper      

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 
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för informations- och erfarenhetsutbyte. Ett återkommande ämne på dessa möten under året 
har varit omorganisationerna inom psykiatrin. PO har lagt märke till att det ibland saknas 
brukarrepresentanter i nätverken, vilket påtalats under året. Exempel på nätverk är 
referensgrupperna på aktivitetshusen, kyrkans psykiatrinätverk, samverkansgruppen Nordost 
och nätverk via samordningsförbunden. 

Samverkansgruppen     

Samverkansgruppen har startat igen under 2013 och har träffats vid tre tillfällen. Gruppen 
består av representanter från Göteborgs Stad, NSPHiG, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, psykiatrin och personligt ombud. Efter att gruppen varit nedlagd under 
ett par år förs nu en diskussion bl.a. om hur vi ska öka möjligheten för brukarna att delta i 
samverkansgruppen, hur gruppens diskussioner och information förs ut till andra berörda 
inom verksamheterna och vilka som ska vara mottagare av PO-verksamhetens 
avvikelserapporter. 

Kvalitetsarbete  

Förbättringskraft   

Förbättringskraft är en metod i kvalitet och förbättringsarbete inom Bräcke Diakoni.  
Utgångspunkten i metoden är att det är i microsystemet, platsen där uppdragsgivare och 
personligt ombud möts, som värden skapas. Under utbildningen får deltagarna kunskap om 
processen i förbättringsarbete och en större insikt i mätningar och dess värde. Andra inslag 
är ledningssystem, processarbete och BSC och kopplingen dem emellan.  
 
Årets förbättringsarbete handlade om att säkerställa att alla UG ska veta hur de kan framföra 
synpunkter på PO-verksamheten. Arbetet inleddes med en enkätundersökning till 
uppdragsgivare, därefter förtydligades informationen och en tillgänglig och anonym ”Tyck 
till”- lapp på kontoren och verksamhetens hemsida skapades.  

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 att synliggöra uppdragsgivares barn  
Rutin för anmälan om oro för att barn far illa 
Rutin för vägledning av sucidnära uppdragsgivare  
Rutin för hantering av avvikelse, systembrister och goda exempel 
Rutin vid hot och våld 
Rutin vid överklagande 

                   Rutin för kollegial handledning 
 
För ytterligare information, se bilaga 3.  
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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 POs arbetsmetod 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.  

 

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 översatt till 10 
olika språk.   
 
Sedan början av 2013 har vår verksamhet haft ett samarbete med 1177.se som är 
landstingens nationella portal gällande sjukdomsrådgivning. Samarbetet påbörjades när PO 
påtalade sidans brister i den information som fanns tillgänglig för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Detta ledde i sin tur till att ansvarig för 1177.se ansåg det viktigt att 
information om PO finns med på sidan. En intervju genomfördes med representanter för 
vår verksamhet och sedan sommaren 2013 finns information om PO-verksamheten på 
sidan. 
 
PO i Göteborg har numera en sida på Facebook för att öka tillgängligheten och att ge 
möjlighet till dialog via sociala medier. Facebook har samtidigt blivit en kanal för 
verksamheten att nå ut med information. 
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Identifierade systembrister 
 
Att identifiera brister i välfärdssystemet och rapportera dessa ingår i verksamhetens uppdrag.  
Samtliga PO 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 bland annat följande teman identifierats: 

 

Svårigheter att få kontakt med myndigheter/psykiatrin 

Under året har PO sett en försämrad tillgänglighet och ökade svårigheter att komma i 
kontakt med personer som arbetar inom psykiatrin respektive kommunen. Detta gäller både 
Kontaktpunkt Psykiatri och Göteborgs Stads kontaktcenter.  
 
I november 2012 infördes Kontaktpunkt Psykiatri, som ska vara en servicefunktion för 
patienter inom SU. Det är till Kontaktpunkt Psykiatri som patienter hänvisas för att få hjälp 
med tidsbokning, recept- och intygsförnyelse. Det är dit patienter ska vända sig för 
information om vård och behandling och för remisser. Enligt informationsmaterial om 
Kontaktpunkt Psykiatri ska personal som arbetar där ha tålamod och förståelse för 
patientgruppen och kunna lotsa patienter och anhöriga genom vårdapparaten. Verksamheten 
ska kännetecknas av hög tillgänglighet och korta svarstider.  
 
Sedan december 2012 har PO-verksamheten dialog med och skickar in synpunkter till 
Kontaktpunkt Psykiatri. På grund av införandet av Kontaktpunkt Psykiatri är det nu inte 
längre möjligt för patienter som tillhör Affektiva I, Affektiva II och psykos att ringa direkt 
till sin behandlare. Patienterna är helt hänvisade till Kontaktpunkt Psykiatri för 
kommunikation gällande den egna behandlingen. 
 
Här är ett sms från en uppdragsgivare som behövde komma i kontakt med sin behandlare 
via Kontaktpunkt Psykiatri:  
”Sitter i kö till den här jäääävla Kontaktpunkten igen och dom säger att det e 24 personer före mig i kön 
under all kritik såhär kan det ju inte vara att det kommer jag att säga! Finns det nånstans man kan 
komma med klagomål? För detta funkar inte, fortfarande säger dom att det är 24 personer före mig i kön 
och det tar ca 4 minuter innan dom säger det är 23 personer före mig i kön Helt vansinnigt behöva sitta 1,5 
timma typ för o komma fram”. 
Denna uppdragsgivare blev bortkopplad efter 40 minuter. 
 
Införandet av Kontaktpunkt Psykiatri har inneburit många försämringar som medför stora 
svårigheter för uppdragsgivare och behandlare i deras kommunikation med varandra. 
Svårigheterna och försämringarna är många och här följer några exempel: 
 

 Flertalet UG vittnar om långa väntetider. Pengarna hinner ta slut på mobilen innan 

de kommer fram.  

 Många meddelanden som lämnats till behandlare via Kontaktpunkt Psykiatri 

kommer inte fram. Det gäller meddelanden från både UG och PO. Speciellt allvarligt 
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blir det när informationen om att UG mår mycket dåligt inte når fram. 

Kommunikationssvårigheterna kan få allvarliga följder när recept inte förnyas i tid. 

 UG nås inte alltid av meddelanden från sina behandlare då kommunikationen sker 

genom Kontaktpunkt Psykiatri. Det kan till exempel röra sig om avbokning på grund 

av att behandlaren är sjuk. 

Den viktiga personkännedom om patienterna som behandlarna har tillgång till vid 
direktkontakt missas nu helt när all kontakt ska gå via Kontaktpunkt Psykiatri. Tryggheten 
för UG att kunna ringa till en, för dem känd, behandlare har försvunnit och innebär ibland 
att kontakten med PO förlängs. 
 
Även Göteborgs Stads kontaktcenter har långa väntetider men här togs inte möjligheten bort 
att ringa direkt till en handläggare. Det har visat sig vara svårare att bli kopplad rätt när man 
inte kan efterfråga en specifik person utan frågar efter en funktion eller söker svar på en 
allmän fråga. PO-verksamheten har vid flera tillfällen uppmärksammat och påtalat att 
frånvarobesked ofta saknas på handläggares telefonsvarare och mail. 
 
Hög arbetsbelastning för socialsekreterarna försvårar möjligheterna till kontakt. Så här 
beskriver ett PO det: 
”Tisdagen den 10 december 2013 var jag hemma hos en av mina UG och ringde på dennes uppdrag till 
socialsekreterare på Försörjningsenheten. Socialsekreteraren poängterade på sin telefonsvarare att hon inte tar 
emot några meddelanden på sin telefonsvarare. Jag ringde då Göteborgs Stads kontaktcenter och bad att bli 
kopplad till Försörjningsenhetens jour. Genom telefonsvararen fick jag veta att jouren just på tisdagar endast 
var öppen kl. 15:30-16:30 (då jag skulle vara på ett möte och inte kunna ringa) och att det inte gick att 
tala in meddelande. Jag ringde kontaktcenter igen och blev kopplad till enhetschefens telefonsvarare där jag 
talade in ett tydligt meddelande om att frågan var akut och bad om återkoppling till mig snarast möjligt. 
Idag är det den 9 januari 2014 och jag har fortfarande inte hört något. 
 
På min UGs uppdrag ringde jag även dennes socialsekreterare på Vuxenenheten och möttes av telefonsvarare 
som meddelade att hon skulle ringa tillbaka i mån av tid. Samma socialsekreterare sa också att enheten är 
hårt belastad och föreslog att man skulle maila henne istället. Min UG hade redan mailat sin 
socialsekreterare men inte fått något svar. Jag talade in ett tydligt meddelande och bad henne återkomma så 
snart som möjligt, då frågan var akut. Jag har inte heller hört något från henne.” 
 
Verksamheten har beslutat att systematiskt sammanställa de svårigheter och försämringar 
som UG och PO uppmärksammat sedan Göteborgs Stads kontaktcenter inrättades. Denna 
sammanställning kommer att förmedlas till Göteborgs Stads kontaktcenter.  
 

Svårigheter att få rätt vård/erfarenhetskonferens  

I verksamhetsrapporten för 2012 beskrevs POs uppföljning av primärvårdens resurser att 
möta målgruppen. Undersökningen bekräftar POs bild av att de psykiatriska resurserna inom 
primärvården är otillräckliga. I flera av de kommentarer som lämnats framkommer att 
vårdcentraler 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”.  
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Ofta ser PO att UG blir bollade mellan primärvården och specialistpsykiatrin. PO reagerar 
över att primärvården, enligt Krav och Kvalitetsboken i VG-regionen, inte har samma krav 
att uppfylla för patienter med psykisk ohälsa som för t.ex. patienter med diabetes/astma och 
KOL. Detta trots att patienter med psykisk ohälsa är den största patientgruppen idag och 
den fortsätter att öka. PO vill påtala behovet av kravspecificering i VG-regionens krav- och 
kvalitetsbok för att kunna tillgodose målgruppens behov av psykiatrisk kompetens, till 
exempel särskilt psykiatrisjuksköterska, på vårdcentralen. PO-verksamheten anser att denna 
fråga är viktig och behöver lyftas. Därför valdes ” Psykisk ohälsa – rätt till rätt vård?” som 
tema för erfarenhetskonferensen som planerats under 2013 och genomfördes den 20 januari 
2014.  
 
PO har under året sett många exempel på när bristen på tydlig kommunikation mellan 
sluten- och öppenvården fått negativa konsekvenser för UG. Exempel på det är när det inte 
är tydligt vem som har det medicinska ansvaret efter utskrivningen från slutenvården. Då är 
inte det ovanligt att UG bollas mellan vårdenheter. UG har då svårt att få sitt behov av 
medicinsk behandling tillgodosett, svårigheter att få medicinuppföljning eller få recept 
utskrivna. I kontakter med UG har PO vid flera tillfällen sett att kommunikationen och 
samarbetet mellan olika psykiatrimottagningar, med habiliteringen och socialtjänsten brustit.  
 

Svårigheter att få rätt ersättning  

Försäkringskassans striktare regler kring sjukpenning och sjukersättning har inneburit att det 
fortfarande finns ett stort behov av stöd kring ansökningsförfarandet samt i kontakten med 
både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. När UG blir ”utförsäkrad” upphör rätten 
till sjukpenning och ska i stället ansöka om ersättning från Arbetsförmedlingen under de 
månader som arbetslivsintroduktionen pågår. Flera UG som tidigare inte varit i behov av 
ekonomiskt bistånd enligt SoL har nu behövt vända sig till socialtjänsten då ersättningen från 
Arbetsförmedlingen kan vara betydligt lägre.  
 
För att få rätt till sjukersättning krävs ett gediget underlag, vilket kan vara en lång process för 
de personer som inte har väletablerade vårdkontakter. Går det inte att hitta en läkare som 
kan skriva läkarintyg med de uppgifter som Försäkringskassan efterfrågar blir det ofta avslag 
på ansökan.   
 
Under året har PO medverkat till att drygt 20 uppdragsgivare fått ”rätt” ersättning och 
därmed inte längre är beroende av ekonomiskt bistånd. Det kan till exempel röra sig om att 
UG blivit beviljad sjukersättning.  
Tyvärr är det dock inte alltid det räcker med att få sjukersättning för att kunna försörja sig. 
Ibland måste UG fortsätta ansöka om kompletterande ekonomiskt bistånd på grund av att 
deras sjukersättningsnivå är så låg. Detta gäller speciellt för de personer som inte har rätt till 
garantiersättning på grund av att de inte vistats i Sverige tillräckligt länge. 
 

Bristande kunskaper om kognitiva svårigheter   

Huvuddelen av de uppdragsgivare som personligt ombud träffar har kognitiva svårigheter 
vilket innebär svårigheter med att kommunicera, förstå sammanhang, komma ihåg, ta 
initiativ etc. Möjligheten att få påminnelser inför besök inom vården har ökat vilket gett 
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positiva konsekvenser för målgruppen. Det finns exempel på när uppdragsgivarnas 
minnessvårigheter misstolkas som bristande motivation.  
 
På grund av UGs kognitiva funktionsnedsättningar finns ett stort behov av tydliga 
mötesstrukturer där det framgår vad mötet handlar om och vem som är ansvarig för vad. 
Det finns också ett stort behov av tydliga anteckningar från möten om vad som bestämts, 
vad nästa steg är och vad som förväntas av uppdragsgivaren. Behovet blir extra tydligt när 
situationen är komplex eller när det är flera olika myndigheter inblandade.  
Ett exempel på en utarbetad och tydlig mötesstruktur är samordnad individuell plan (SIP). 
Sedan 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i både Hälso- och Sjukvårdslagen, (HSL 
3 f §) och Socialtjänstlagen, (SoL 2 kap. 7 §) som innebär att en individuell plan ska upprättas 
tillsammans när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen.  
 
Något som kan vara till stor hjälp för personer med kognitiva funktionsnedsättningar är 
tekniska hjälpmedel. Mobiltelefoner och smarta telefoner kan användas som stöd för att 
exempelvis påminna om möten, veckoplanering, spara kontakter med bild och information, 
spara anteckningar och röstmeddelande vilket är något som används mer och mer. Det finns 
även applikationer (appar) som är utarbetade för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar som kan laddas ner direkt till de smarta telefonerna. Många UG 
upplever att kunskapen om tekniska hjälpmedel och dess möjligheter är bristande inom 
vården. Dessutom har många UG inte ekonomiska möjligheter att köpa en smart telefon och 
det är mycket svårt att få en sådan utskriven som hjälpmedel eller att bli beviljad ekonomiskt 
bistånd till inköp. 
 

Ökade krav på administrativ förmåga för att få sina rättigheter 

PO har under många år sett en tendens till ökade krav på administrativ förmåga för att 
hantera myndighetskontakter, något som särskilt drabbar personer med psykiskt 
funktionsnedsättning.  
 
Även i årets verksamhetsrapport påtalas svårigheterna när det gäller administrationen kring 
högkostnadsskyddet. Finns tillgång till kontanta pengar vid vårdbesöket kan vårdavgiften 
betalas direkt i kassan och högkostnadskortet stämplas direkt. Chansen för att få tillgång till 
högkostnadsskyddet är då gott. Många UG har inte pengar över och får då betala avgiften på 
faktura. Har UG försörjningsstöd behövs kvitto för att få bistånd för utlägget, vilket är 
omöjligt att få förrän fakturan är betald. För att få med avgiften medräknat i 
högkostnadsskyddet måste UG som inte kan betala kontant göra följande: 
 

1. Betala fakturan 

2. Vänta 3 bankdagar 

3. Ringa fakturaenheten på deras telefontid och be om kvitto på betalningen 

4. Vänta på att kvittot kommer med posten 

5. När kvittot kommer gå till valfri vårdenhet och be om stämpel i 

högkostnadskortet 
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Chansen att klara denna administration och få ta del av högkostnadsskyddet är mycket låg. I 
praktiken innebär det att personer med nedsatt funktionsförmåga och svag ekonomisk 
ställning har svårare att få ta del av samhällets skydd mot höga vårdkostnader.  
 
Vilka konsekvenser detta får för många UG har påtalats för fakturaenheten som är väl 
medveten om problematiken och har själva lyft frågan vid flera tillfällen i den egna 
organisationen. Fakturaenheten 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 
person själv skall bevaka sin rätt.  
 
PO har erfarenheter av att UG går miste om ekonomisk ersättning på grund av svårigheter 
att förstå hur blanketter skall fyllas i. Oftast sker detta via nätet, vilket alla inte har tillgång 
till. 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. Oron kan bestå i att inte få den ersättning man har 
rätt till och behöver men även av rädsla för att göra fel och eventuellt bli anklagad för 
bedrägeri. Att fylla i blanketter är ett vanligt uppdrag till PO.  
 
POs erfarenheter visar att det är vanligt att det saknas skriftliga avslagsbeslut på ansökan 
enligt Socialtjänstlagen. Detta är något som nästan alla PO upplevt under året och det gör 
det svårare för UG att överklaga de beslut som kan vara felaktiga. Vid ett muntligt avslag ges 
sällan information om möjligheten att överklaga och det kan vara mycket svårt för UG att då 
begära ett skriftligt avslag. Avsaknaden av avslagsbeslut minskar UGs möjligheter att få sina 
rättigheter prövade. Behoven blir inte heller uppmärksammade inom kommunen. Det är 
särskilt viktigt att kunna få sin sak prövad när behovsbedömningen varierar mellan 
stadsdelarna eller att ansökan avslås på grund av bristande kommunikation.  
 
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.  
 
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. Ett exempel på detta är när en 
UG med svår social fobi hämtas för att kunna fullfölja sin behandling.  

Barnperspektiv  

Att ha en förälder med psykisk ohälsa kan vara påfrestande och innebära stor osäkerhet för 
ett barn. Ekonomisk och social otrygghet är också 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 vid myndigheters beslut. PO ser fortfarande att det, i beslut 
som fattats kring boende, boendestöd, ekonomiskt bistånd, vräkning och liknande, inte 
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tydligt kan utläsas att hänsyn tagits till barnperspektivet vid bedömningen. Verksamheten har 
kontakt med UG 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. Här har vi uppmärksammat att det finns brister 
i utbudet av föräldrastöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
 
Av de 589 uppdragsgivare som var aktuella under året var 91 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 två tillfällen under året gjort anmälan till socialtjänsten angående 
oro/misstanke om att barn far illa.  

Boendestöd  

Det är fortsatt svårt för uppdragsgivare att få boendestöd under kvällar och helger. När 
stödet endast kan ges vardagar/dagtid finns en uppenbar risk för segregation och isolering. 
Det är en mycket begränsad del av befolkningen som inte har sin fritid på kvällar och helger. 
Det har till exempel varit svårt att fullfölja behandling om behandlingstiden varit förlagt till 
slutet på arbetsdagen och när det funnits behov av att boendestödet följt med. Denna 
begränsning kan också innebära att det inte är möjligt att gå en kvällskurs eller delta i 
brukarorganisationers medlemsmöten. 
 
En del personer med psykiska funktionsnedsättningar har svårigheter att få ekonomin att gå 
ihop. Ofta rör det sig om låga ersättningsnivåer på sjukersättning, sjukpenning eller så lever 
UG på försörjningsstöd. En väldigt begränsad ekonomi kräver extra noggrann planering. 
Det är inte ovanligt med skulder till följd av den låga inkomsten och att 
funktionsnedsättningarna gör det svårt med planeringen. Vilken sorts hjälp som erbjuds, av 
boendestödet, när det gäller att hantera och planera sin ekonomi är väldigt varierad och ofta 
väldigt begränsad. Exempel på behov som inte alltid tillgodoses är hjälp att betala räkningar, 
hantera skulder och planering av ekonomin. PO har sett att personer med kognitiva 
svårigheter i kombination med svag ekonomisk ställning snabbare hamnar i en skuldsituation 
som är svår att ta sig ur.  
 

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 detta själv men i de flesta fall finns det möjlighet 
att göra något konstruktivt av det som skett. På så sätt stödjer verksamheten målgruppen att 
själv 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.  
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God man/förvaltare 

Förra årets erfarenhetskonferens ”God man/förvaltare – i takt med tiden” filmades och en 
förkortad version av denna visas på personligt ombuds hemsida.  
En journalist, Claes Hindenfelt, som lyssnade och blev inspirerad av konferensens tema 
skrev i Pockettidningen R nr 3 2013, som ägnade ett helt nummer åt ämnet: ”Föråldrade 
lagar drabbar utsatta – om god man och förvaltarskap” Pockettidningen R är en tidskrift 
som skriver att de sedan 40 år tillbaka ”stått på de röstsvagas sida, använt orden i rättvisans 
tjänst”. 
PO har under året haft kontakt med politiker som engagerat sig i ämnet.  
 

Kontantprincipen    

PO-verksamheten fortsätter att påtala problematiken med kontantprincipen för målgruppen 
för berörda myndigheter. Kontantprincipen kan innebära stora ekonomiska svårigheter vid 
retroaktiv utbetalning av t.ex. sjukersättning. Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har 
kontaktats och förhoppningsvis lyfter de detta problem i samband med något av de nya 
projekt som planeras under våren 2014.  
 
 
 


