
Brukarrevision/Vård- och omsorgsgruppen   
 
Senvintern 2018 gav ordförande för vård- och omsorgsnämnden inom Eskilstuna 
Kommun SPF Seniorerna i Eskilstuna i uppdrag att tillsammans med vård- och 
omsorgsförvaltningen genomföra en brukarrevision inom hemtjänsten i ordinärt 
boende. Detta var även i linje med SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktets Seniorplan. 
Den grupp som under 2017 genomförde brukarrevision kallades till ett gemensamt 
möte dit även vård och omsorgsgruppen var inbjuden.  

Efter en tillbakablick och nystart enades om att starta upp två grupper med följande 
målområden: 1) intervjua personer inom ordinärt boende som anlitar hemtjänst samt 
2) intervjua anhöriga till boende på demensboende. Till en början bestod grupp 2 av 
åtta personer som under arbetets gång reducerades till sex personer. Gruppen 
omarbetade intervjufrågorna som hemtjänstgruppen hade utarbetat och valde tre 
huvudfrågor: a) meningsfull vardag b) mat och måltider och c) personlig omvårdnad. 
Detta efter samråd med FoU Sörmland som under arbetets gång var med som 
bollplank och granskare. 

 
Vi började med att intervjua chefer inom omsorgsförvaltningen samt institutionschefer 
för de tre boendena Måsta Äng 2, Skogsgläntan samt Marielund. 
Vi träffade personal på Anhörigcentrum som gav oss tips på frågeformulär som vi 
bantade ner till ett minimum under varje kategori 1) –3). 
Några av deltagarna i intervjugruppen lyssnade även på en föreläsning av Yngve 
Gustavsson som berörde området demens och medicinering. Övriga i 
intervjugruppen deltog i ett föredrag om anhörigas roll i vården, allt för att få en bra 
utgångspunkt för kommande intervjuer samt god inblick i demens och anhörigas 
vardag. Institutionscheferna hade delat ut frågeformulär och information till de 
anhöriga som skulle komma att beröras vid intervjuerna som skedde under 
försommaren och sammanställdes under tidig höst. Allt granskades av FoU i sin 
helhet. Några av deltagarna i intervjugrupperna träffade därefter kommunens 
utredningschef för vård- och omsorgsförvaltningen och överlämnade slutrapporten.  
Efter den genomgången togs bland annat Marielund bort då det tycktes var oviktigt 
då det boendet endast innehöll endast två intervjuer. 
Det totala antalet boende på de tre undersökta boendena var 75 personer. Antalet 
anhöriga som deltagit var 20 med fördelningen Skogsgläntan 10, Måsta Äng2 8 och 
Marielund 2, en svarsfrekvens på ca 27 %. 
Arbetet i sin helhet anses klart men vi får avvakta tills ordförande i 
omvårdnadsnämnden har tagit del av arbetet och gett klartecken, tidigaste februari 
2020. Därefter kan vi på ett medlemsmöte på Seniorcenter delge alla vad vi kommit 
fram till.  

Avslutningsvis åkte fyra intervjudeltagare till Silviahemmet i Stockholm för att ta del 
av deras utbildning av personal som arbetar med dementa samt deras anhöriga. 
På Silviahemmet har man just nu bara dagverksamhet och i den gruppen är det 
många yngre som nyligen insjuknat men som fortfarande kan kommunicera vilket gör 
arbetet mycket lättare.  



Det som är A och O för hela verksamheten är bemötande då det bara är 3 % som 
kan kommunicera via språket och hela 97% endast via kroppsspråk. Tid att lyssna är 
dessutom enormt viktigt. Personalen arbetet efter fyra hörnstenar: 
symtomkontroll/personkontroll, kommunikation/relation, teamarbete och anhörigstöd. 
Personalen har daglig genomgång varje morgon då man planerar hela dagen. När 
gästerna gått hem analyseras ifall dagen blev som det var tänkt, vad som varit bra 
eller mindre bra. Silviahemmet kommer belysas mer ingående i samband med 
redovisningen av hela arbetet. 

 
Träffarna kommer att fortsätta under våren 2020 men kanske inte som en revision. 
Några av de som deltagit i intervjuerna kommer att delta i projektet ”Tillsammans mot 
ensamheten” och eller i projektet ”Vårdcentralspatrullen”. 
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