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1. Uppdrag 
De personliga ombuden arbetar på uppdrag åt alla fem kommunerna i Blekinge och 
verksamhetens inriktning och uppdrag formuleras på en övergripande nivå av 
socialstyrelsen. Ledningsgruppen för personliga ombud i Blekinge län har därutöver i 
samarbete med de personliga ombuden och ledningen för verksamheten formulerat 
styrdokument som anger bland annat verksamhetens mål, avgränsningar och 
prioriteringar.  
 

2. Verksamhetsåret 2018 
De personliga ombuden har under 2018 fortsatt med det arbetet som startade 2017 då 
efter att ha blivit inbjudna till Socialstyrelsen samt representanter från landets 
Länsstyrelser för att berätta om sitt arbete med systembrister och statistik. Efter att ha 
föreläst för personligt ombud i Skåne har de nu under hösten gjort det samma för 
ombuden och deras chefer i Stockholm och Eskilstuna. Nu pågår diskussioner på 
nationell nivå om ett gemensamt strukturerat sätt att arbeta med systembrister och 
statistik med Curas personligt ombuds sätt som förlaga. Under året har personligt 
ombud haft en omfattande ökning av klienter som har inneburit att det under en period 
har bildats en kö av sökande. Ökning av klienter med psykiatrisk diagnos i 
kombination med droger och kriminalitet har medfört ett större och förändrat sätt att 
arbeta med säkerheten i arbetet.  
  

3. Mål och utvärdering av verksamhetens mål 
Minst 90 procent av klienterna ska vid avslutad kontakt uppleva att de har fått stöd och 
hjälp utifrån sina problemformuleringar.  
Minst 90 procent av våra klienter ska uppleva att de fått ett respektfullt bra bemötande.  

Sammanfattning 

• De personliga ombuden har medverkat till att diskussioner förs på nationell nivå om ett 
gemensamt sätt att arbeta med systembrister och statistik. Personligt ombud har under 
året genomfört två föreläsningar, på uppdrag från Länsstyrelsen, för personligt ombud 
och deras chefer i Stockholm och Eskilstuna.  

• En omfattande ökning av klienter under hösten har inneburit en kö av sökande. Vi har 
även noterat en ökning av klienter med psykiatrisk diagnos blandat med ett missbruk och 
i kriminellt sammanhang. Detta har gjort att riskbedömning och riskprevention diskuteras 
både i PO:s ledningsgrupp och på arbetsplatsträffar.  

• Alla målen är uppfyllda.  
• Fördelningen av ärenden/klienter följer i stort kommunernas befolkningsmängder. 
• Det ekonomiska utfallet är positivt med 336 000 kronor. 
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100 procent av identifierade och dokumenterade systembrister ska rapporteras till 
berörd myndighet eller huvudman samt delges personligt ombuds ledningsgrupp. 

 

Mätmetod 

Vi utvärderar om klienterna upplever att de fått rätt stöd och hjälp i förhållande till sin 
problemformulering samt om klienten upplever att de fått ett respektfullt bra 
bemötande genom att använda oss av en klientenkät vid avslutande kontakt.  

Vi utvärderar systembrister genom dokumentation i färdigställda mallar. Där framgår 
på vilken nivå, bristerna har identifierats samt till vilken myndighet eller huvudman 
som bristen har rapporterats. 

Resultat och analys 

Klientenkäten gav följande resultat:  

1. Tillgänglighet. Jag har vid behov kunnat komma i kontakt med personligt ombud. 
100 procent av totalt antal svarande klienter instämmer i påståendet. 
 
2. Bemötande. Jag har fått ett bra bemötande från mitt personliga ombud. 
99,4 procent av totalt antal svarande klienter instämmer i påståendet. 
 
3. Personliga ombudets uppgift. Det personliga ombudet har arbetat med de 
uppgifter/uppdrag som han/hon fick av mig. 
98,3 procent av totalt antal svarande klienter instämmer i påståendet. 
 
4. Resultat. Jag är nöjd med det/de resultat som kontakten med personligt ombud ledde 
till. 
96 procent av totalt antal svarande klienter instämmer i påståendet. 

5. Framtida kontakt. Jag kan tänka mig att kontakta det personliga ombudet igen. 

98,8 procent av totalt antal svarande klienter instämmer i påståendet.  

Resultat av mätningarna, överstiger målet som är 90 procent. Jämförelsevis har 
tillgängligheten samma höga procent som tidigare år. Bemötandet har förändrats med 
0,6 procent från 100 procent året innan till 99,4 detta året. Under punkt 3 har resultatet 
förändrats från 99% till 98,3 vilket ändå är en hög procents träffsäkerhet vad det gäller 
att ha arbetat med det som klienten önskar. Under fråga 4 har resultatet stigit med 1 
procent från året innan. Resultatet under fråga 5 som gäller framtida kontakter har 
minskat med 0,2 procent. Analysen av resultatet är att personligt ombud har en hög 
procentuell klientnöjdhet. Svarsfrekvensen på enkäten har under året varit 98,5 
procent. 
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4. Ekonomi 
Verksamheten har ett positivt utfall på 336 000 kronor.  

Beläggning 

Under året har personligt ombud haft 156 aktuella klienter, vilket är 28 stycken fler än 
förgående år. Fördelningen mellan kommunerna har varit följande:  

Karlskrona 61 
Ronneby 35 
Karlshamn 26 
Sölvesborg 15 
Olofström 19 
Fördelningen följer i stort kommunernas befolkningsmängd.   
 

5. Personal 

Under hela 2018 har personalgruppen varit intakt med fyra ombud. Dessa ombud är 
samtliga kvinnor. Frågan om ett manligt ombud är önskvärt finns ej med i 
nöjdhetsenkäten vilket innebär att svaret på frågan om detta är önskvärt står 
obesvarad. Det vi vet är att frågan om att få ett manligt ombud aldrig har ställts av 
klienterna under året.    

6. Strategisk kompetensutveckling 

Utbildningar och föreläsningar 

1. Lågaffektivt bemötande, Cura 2 heldagar, alla PO. 
2. ”Inte sjukt att må dåligt”, FK 1 dag, alla PO. 
3. Uppföljning av bemötande självskadebeteende, Landstinget, 1 dag, tre PO. 
4. ”Stalking och psykisk ohälsa”, Länsstyrelsen Kronoberg, 1 dag, två PO. 
5. Lågaffektivt bemötande uppföljning, Cura, halv dag, alla PO. 
6. Regionsträff Jönköping, 2 dagar, alla PO. 
7. PO föreläser i Sthlm, Länsstyrelsen, 1 dag, tre PO. 
8. PO-utbildning, Socialstyrelsen Sthlm, 3 dagar. Senast anställt PO. 
9. LOS-utbildning, Landsting/Kommun, Ronneby Brunn, 1 em, alla PO. 
10. PO föreläser Eskilstuna, Länsstyrelsen, 1 dag, två PO. 
11.     HLR. Alla PO. 
12.     Brandutbildning. 

Handledning 

Gruppen har både i ärendehandledning och handledning i att framställa systembrister 
en gång per månad. 
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7. Systematiskt arbetsmiljöarbete  
Sjukfrånvaron redovisas gemensamt med de övriga verksamheterna i Konsultgruppen 
och ligger på 1,58.  
 

   
 Tillbud Arbetsskador 

Antal 0 0 
 

 Sjuktal  
 

 

 Total Varav lång 
%  0 

 

 

Analys av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
Gruppen diskuterar arbetsmiljön vid varje arbetsplatsträff och med anledning av att 
personligt ombud blir kontaktade av ett större antal klienter med psykiatrisk diagnos 
blandat med missbruk samtidigt som de också befinner sig i ett kriminellt 
sammanhang så har denna förändring diskuterats på personligt ombuds ledningsgrupp. 
Detta ledde till att personligt ombud kommer att ha möten med de klienter som är 
kända av psykiatrin på psykiatriavdelningen. Gruppen kommer också att få larm i 
mobiltelefonerna för en ökad säkerhet. Under 2018 har också rutinerna vid hembesök 
och möten ensam med klienter aktualiserats samt diskussioner om bättre sätt att göra 
riskbedömningar.  
 

8. Utvecklingsprojekt 
Gruppen har inte haft några nya utvecklingsprojekt under 2018 utan har fortsatt 
utveckla arbetet med systembrister och statistik.  
 

9. Systematiskt kvalitetsarbete 
 

 
 

Avvikelser 

Klagomål och 
synpunkter 

Lex Sarah-
rapporter 

Övriga avvikelser 
(ej arbetsmiljö) 

Antal 0 0 0 
 

 
Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 
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Under året har gruppen färdigställt kvalitetshandboken utefter det som fastställts på 
kvalitetsgruppens möten under året. Arbetet med kvalitetshandboken har fortlöpt 
under hela året. Det finns blanketter för klagomål och synpunkter väl synligt i 
lokalerna.    
 
 

10. Samverkan 
Extern och intern samverkan  

Den externa samverkan sker med Brobyggarna i Karlskrona och Ronneby kommun. 
(Samverkan mellan enheter/verksamheter som arbetar med ungdomar). Regelbundna 
träffar med FK, Landstinget och AF. Regionsträffar, nätverksträffar. Samverkansträff 
med personliga ombud, Kristianstad. Personligt ombud ingår i nätverket för regionen. 
Samverkan sker också på chefsnivå i de nätverk som personligt ombud ingår.  

Intern samverkan sker inom konsultgruppen vid gemensamma apt och 
personalkonferenser. Vid dessa tillfällen diskuteras gemensamma beröringspunkter. 
Såsom arbetsmiljö eller att ge varandra ett annat perspektiv på verksamheten utifrån 
andra preferenser.    

11.  Miljöarbete 
 
Personligt ombud har tillsammans med hela konsultgruppen gått igenom Curas 
miljöpolicy vid höstens personalkonferens. Detta för att dessa skall vara levande i 
verksamheten. Ett förbättringsområde är att köra mera med etanol.  
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