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Redovisning av aktiviteter Personligt ombud 2015 
          

Aktivitet Syfte Frekvens Innehåll      
Möte med boendestödjarna 
I AFH 

Informations och 
erfarenhetsutbyte 

15/1 Informerade om PO. Visst       

Möte referensgruppen 
Aktivitetshuset 

Informations och 
erfarenhetsutbyte 

20/1,  Erfarenhetsutbyte. Info om PO´s 
verksamhetsrapport o Erfarenhetskonf. 

     

Möte med boendesekr. M/L Informations- och 
erfarenhetsutbyte utifrån ”tysta 
gruppen” 

22/1 Info om boendesekr. roll./EF, MM      

Huldas hus Uppsökande arbete En gång per månad 
28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 
27/5, 24/6, 26/8, 30/9, 
25/11 

Att vara tillgängliga för de besökande 
kvinnorna genom att svara på frågor, 
hänvisa, ge information. Det har även gett 
oss nya uppdragsgivare. 
Eva-Lotta, Jenny, Therese och Mirella som 
altinerar 

     

Göteborgsfontänen Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

En gång per månad 
30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 
29/5,26/6, 28/8, 25/9, 
30/10, 27/11 

Att vara tillgängliga för medlemmarna genom 
att svara på frågor, hänvisa, ge information. 
Det har gett oss nya uppdragsgivare. 
Eva-Lotta, Jenny, Therese och Johan som 
altinerar 

     

Göteborgsfontänen Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

1/4 Presentation av PO-verksamheten      

Gyllingen Informationsutbyte 4/2 Besök på Svingeln för informationsutbyte      

Aktivitetshus Hisingen 
Referensgruppen 

Informations- och 
erfarenhetsutbyte 

18/5, 16/11 Erfarenhetsutbyte      

Besök Aktivitetshus 
Centrum (AHC) 

Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

En gång per månad 
(5/2, 5/3, 9/4, 7/5, 4/6, 
3/9,  

Information till besökare om vår verksamhet, 
hänvisa, finnas tillgänglig och svara på 
frågor, tillsammans utföra vissa 
punktinsatser. LL och MM.  

     

Aktivitetshus Hisingen Uppsökande arbete och 
informationsutbyte 

En gång per månad 
6/2, 6/3,10/4, 8/5, 12/6, 
18/9, 9/10, 13/11, 
11/12 

Att informera besökare om vår verksamhet, 
hänvisa, att finnas tillgängliga och svara på 
frågor. Det har ofta gett oss nya 
uppdragsgivare. 
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Hisings kontoret som altinerar 

Inbjudna till föreningen 
Vännerna på AHC 

Informations- och 
erfarenhetsutbyte. Att få träffa 
några av oss underlättar för 
personer att sedan ringa oss. 

Fyra gånger per år 
(12/2, 

LL och MM inbjudna till öppna unga vuxna 
gruppen hos föreningen Vännerna. Utbytte 
erfarenheter. 

     

RFHL  Uppsökande arbete 13/2 Informationsutbyte  
Therese 

     

”Nedstämdhet i vardagen” 
Information på Hälsoteket 
Frölunda kulturhus 

Information om PO och andra 
verksamheter som riktar sig till 
psykiskt fn 

18/2 Informerade tillsammans med övriga 
verksamheter vilken hjälp som finns att få 

     

Föreläsning om Po-arbetet 
mm, för studenter på 
Studium (vuxenutb/ 
yrkeshögskola) 

Info om vårt arbete med 
individer/ strukturer 

17/2 2 timmars info/Martin o Liza      

Handläggare på 
Funktionshinderenheten i 
Västra Hisingen 

Informationsutbyte 5/3 Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen. 
Besök på socialkontoret Västra Hisingen, 
hela Hisingskontoret 

     

HSO Work shop  9/3 Therese, Annica      

Anhörigkonsulenterna på 
Hisingen 

Informationsutbyte 10/3 Hisingskontoret  
Erfarenhetsutbyte 

     

Chefsmöte Väster enheter-
psykiatri/socialtjänst 

Info och samverkan 7/4 Information om Pers ombud, samtal om 
behov av samverkan 

     

Möte med Sergio Carrasco, 
PMV 

Utbyte av erfarenheter , Info 
om Pers ombud 

9/4 Sergio informerade om stundande 
organisationsförändring på PMV 

     

Socialsekreterare på 
Boendeenheten Västra 
Hisingen 

Informationsutbyte 15/4 Informationsutbyte      
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Möte med Ayande 
(samordningsförbundet i 
väster) 

Utbyte av erfarenheter och 
information om PO 

17/4 Berättade om PO och fick info om Ayande      

Boendestöd Lundby: 
-Boendestöd för personer 
med psykiska 
funktionsnedsättningar 
-Lundby motivationsteam 
-Resursteamet 

Informationsutbyte 20/4 Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen. 
Hisingskontoret 
 
 

     

Förste socialsekreterare 
försörjningsstöd bjöds in till 
Svingeln 

 22/4 En fortsättning på ”tysta gruppen” 
Svingeln kontoret 

     

Anhörigcenter Centrum Ge information 7/5 Minimässa info till föräldrar med barn 16-25 
år som har olika funktionsnedsättningar. 

     

AHC Unga vuxna Informationsutbyte 12/5 PO berättar om vår verksamhet för de 
besökare som var i gruppen den dagen. 
Drop-in verksamhet för unga vuxna på 
Aktivitetshuset i Centrum 

     

Amhults kyrka 
Möte med diakoner på 
Hisingen 

Informationsutbyte 22/5 Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen. 
Hisingskontoret 

     

Kuratorsmöte med Psykos 
Mölndal  

Informationsutbyte 29/5 Samverkanspart för framtiden 4 Po och VC 
var med .10-12 kuratorer från både 
öppenvård och slutenvård. Hitta former tex 
nå den tysta gruppen mm ev seminarium i 
framtiden, vi ser brister som vi gemensamt 
kan ta vidare. Kunskapsutbyte. 

     

Möte med 
Ungdomsboende 
Änggården + BIA, social 
resurs 

Informationsutbyte 5/6 Info om Pos målgrupp. Tonvikt på unga med 
ADHD, samverkan mellan socialtjänst och 
psykiatri. Svårigheter att få rätt stöd. 

     

Västra Götalandsregionens 
Barnskyddsteam 

Informationsutbyte 15/6 Informationsutbyte      

Aktivitetshuset Frölunda  
 

Referensgruppsmöte 15/6 Information om verksamheten      
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Gunnareds Gård Uppsökande arbete och 

informationsutbyte 
En gång per månad Information till besökare om vår verksamhet 

vid husmöte. Vara tillgänglig för besökarna 
genom att bla svara på frågor, ge 
information, hänvisa, hjälpa till med enklare 
frågor på plats. 

     

Mötesplatsen Lövgärdet Uppsökande arbete 3-4 gånger per termin 
9/2, 23/2, 27/4, 19/5, 
8/9, 15/10, 1/12 

Information till besökare om vår verksamhet. 
Vara tillgänglig för besökarna genom att bla 
svara på frågor, ge information, hänvisa, 
hjälpa till med enklare frågor på plats. 

     

Mötesplatsen 
Hammarkullen 

Uppsökande arbete 4 gånger per termin 
20/1, 10/2, 24/3, 21/4 

Information till besökare om vår verksamhet. 
Vara tillgänglig för besökarna genom att bla 
svara på frågor, ge information, hänvisa, 
hjälpa till med enklare frågor på plats. 

     

Brukarinflytande region Arbetsgrupp inför ny 
förordning. 

1 gång per månad 
9/1, 21/4, 27/5, 15/6, 
17/8 

Skapa riktlinjer för brukar- och 
anhörigsamverkan i VGR. 

     

Samverkansmöte Nordost Informations och 
erfarenhetsutbyte 

3 gånger per termin Kort information ifrån vardera verksamhet om 
aktuellt läge och vad som är på gång inom 
verksamheten. Erfarenhetsutbyte. 
 

     

Sekelhuset Informationsutbyte och 
Uppsökande arbete. 

1 gång per termin Informationsutbyte om vad som är aktuellt 
inom respektive verksamhet. Samtal med 
besökare. Svara på enklare frågor på plats. 

     

Nätverket Kyrka-Psykiatri  Seminarium  
 ”Att höra röster” 

8/10 En snabb presentation av PO genom 
handuppräckning. Vi fick information om 
Psykosvård i Göteborg 

     

Aktivitetshuset i Väster Referensgruppsmöte 28/9 Kort info av deltagare från olika 
verksamheter 

     

Anhörigcenter Frölunda 
kulturhus 

Informationskväll, tema 
psykisk ohälsa 

8/10 Presentation av Personligt ombud, 
tillsammans med psykiatrisjuksköterskor från 
hemsjukvården i Väst 

     

Aktivitetshuset i Väster Uppsökande och information 
om po 

Sista fredagen i varje 
månad, ca 10ggr 

Presentation av po      

Gyllenkroken Information och 
erfarenhetsutbyte. 

7/9 Informationsutbyte om vad som är aktuellt 
inom respektive verksamhet. 
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Gyllenkroken-
framtidsveckan 

Information om Personligt 
Ombud. 

6/10 Presentation av PO.      

Anhörigcenter Centrum 
”Mini-mässa” om stöd 

Information till föräldrar till barn 
med f.n 

19/11 Berättade om PO för föräldrar som var 
intresserade av vår verksamhet. BJ och YJ 

     

FAMM, Familjemott. 
Majorna 

Info om PO 1/12 Presentation av PO. Fick lite info om FAMM.      

Stödteamet 
Örgryte/Härlanda 
   

Informationsutbyte 3/12 Ömsesidigt informationsmöte och planering 
för nytt möte ht -16. 

     

Kunskapsdialog 
Samordningsförbundet 
Centrum 

Information och mingel med 
representanter från olika 
myndigheter 

3/12 Info om psykiatri Affektiva, Eva Hellquist. Info 
om samordningsförbundet 

     

SDF Lundby 
Försörjningsstöd 

Information om Personligt 
ombud 

2/12 Ömsesidigt informationsutbyte om aktuellt 
läge och förändringar inom respektive 
verksamhet. Diskuterar förbättringsområden 
för målgruppen. 
 

     

Studium, yrkeshögskola för 
stödpedagoger 

Information om Personligt 
ombud 

11/12 Presentation av Personligt ombud.      

Axet, daglig 
verksamhet/sysselsättning 
för personer med psykiska 
fn 

Info om PO 16/12 Ömsesidigt informationsutbyte oss personal 
emellan samt kort info om PO till några av 
deltagarna. 
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