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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka alla personer som deltagit i denna brukarrevision på olika sätt. Vi vill 
framförallt tacka alla informanter som delat med sig av sin kompetens och sina erfarenheter av 
insatsen familjestöd. Vi vill också tacka Majlis Andersson enhetschef på Familjestödsgruppen, 
Socialförvaltningen Uppsala kommun som har beställt denna brukarrevisionen av 
Familjestödsgruppens hemterapeutinsats. Majlis Andersson och hennes medarbetare har formulerat 
uppdraget tillsammans med oss. Slutligen vill vi tacka Ulrika Toresten på FoU-Socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) inom Region Uppsala som har bidragit med metodstöd. 

Brukarrevisionsbyrån och brukarrevision 

Metoden brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. En 
brukarrevision är en oberoende utvärdering som görs för att utveckla och förbättra vård, omsorg, 
sociala insatser och andra typer av verksamheter utifrån ett brukarperspektiv. Utvärderingen utförs av 
brukarrevisorer, personer med egna erfarenheter av vård- och stödinsatser. En anhörig kan, med sin 
unika inblick och erfarenhet, också arbeta som brukarrevisor. Målsättningen är att öka 
brukarinflytandet inom vård, omsorg och samhället i stort. 

Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, BRIU genomför brukarrevisioner enligt den så kallade 
Uppsalamodellen, som bygger på kvalitativa individuella intervjuer. Metoden har utvecklats av före 
detta Regionförbundet Uppsala län i samarbete med brukare. Utvärderingen svarar på vad brukare 
tycker fungerar bra eller mindre bra i en verksamhet. Revisorerna står för frågeformulering, 
materialinsamling, analys och rapportskrivande. Brukarrevisionen ger också förslag på 
utvecklingsområden och förbättringsförslag. Några återkommande teman i intervjuerna är bemötande, 
tillgänglighet och delaktighet. Svaren från intervjuerna redovisas alltid anonymt i rapporten. Både 
beställare och medverkande brukare får ta del av slutresultatet, både i form av en rapport och i en 
muntlig presentation. BRIU startade 2012 och har drygt 20 utbildade brukarrevisorer som jobbar på 
längre och kortare uppdrag. BRiU genomför brukarrevisioner på uppdrag av Region Uppsala och 
länets kommuner. 

Sammanfattning 

Under våren 2022 genomfördes en brukarrevision av insatsen hemterapeut inom Familjestödsgruppen 
på Familjestödsenheten i Uppsala kommun. Brukarrevisionen genomfördes med hjälp av kvalitativa 
intervjuer. BRIU fick i uppdrag att särskilt titta på upplevelsen av insatsen, bemötande, delaktighet 
och önskvärd förändring för att Familjestödsgruppen ska kunna utvecklas. 

Resultatet av brukarrevisionen visar att brukarna upplever att insatsen gör stor nytta. De får ett stöd 
som upplevs helhetsmässigt genom att de får kunskap, praktisk hjälp och emotionellt stöd utifrån 
familjens behov. Detta leder till bland annat stärkta relationer inom familjen samt mellan familjen, 
skolan och samhället, bättre problemlösning och en fungerande vardag. Det leder också till mindre 
ensamhet, mer hopp och större framtidstro. 

Informanterna är i stort mycket nöjda och anser att hemterapeutinsats är den insats de behöver för att 
nå sina mål. Men det framkommer också att få visste om insatsen innan de fick tillgång till den och att 
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det är oklart i början vad hemterapeutinsats egentligen innebär. Många av informanterna nämner som 
enda förbättringsförslag att de skulle behöva insatsen under en längre tid. 

På grund av insatsens stora individanpassning och flexibilitet i kombination med att informanterna 
verkligen upplever att de blir lyssnade på och att hemterapeuterna ser och hjälper dem med deras 
behov upplever informanterna en hög grad av delaktighet. Hemterapeuterna upplevs anpassa sig och 
insatsen efter familjen och dess behov och insatsen ges där den gör störst nytta för tillfället. 

Informanterna upplever att insatsen gjort stor skillnad i deras liv. De har fått konkret hjälp i nuet, 
verktyg och motivation vilket upplevs ha lett till exempelvis större självtillit, acceptans samt bättre 
interaktioner inom familjen och mellan familjen och samhället. 

Inledning 

Här beskrivs Familjestödsgruppens insats, brukarrevisionsuppdraget och tillvägagångssättet. 

Om Familjestödsgruppen 

Uppsala kommun beskriver Familjestödsgruppens insatser på följande sätt:  

Familjestödsgruppen vänder sig till föräldrar med barn där behov finns av att förbättra barnets 
situation. Hemterapeuterna ger stöd och praktiska verktyg för att familjer ska kunna göra nödvändiga 
förändringar och nå uppsatta mål. Hemterapeuterna väver samman den enskildes önskemål, 
sammanhang och erfarenhet med hemterapeuternas erfarenhet och kunskap. De betonar att relationen 
mellan hemterapeuten och den enskilde föräldern, barnet och familjen är avgörande och bärande för 
framgång. De sägs vidare att de anpassar arbete utifrån den familj de har framför sig och att de inte 
fastnar inte i färdiga metoder och mallar.  

Brukarrevisionsuppdraget 

Familjestödsgruppen vill veta hur deras brukare upplever hemterapeutinsats. I BRIUs förberedande 
möte med uppdragsgivaren nämns särskilt ämnesområdena bemötande, delaktighet, om det skett 
någon önskvärd förändring under tiden för insatsen samt huruvida insatsen kan rekommenderas till 
andra. Familjestödsgruppen vill ha synpunkter och förbättringsförslag för att utveckla sitt arbete. 
BRIU formulerade utifrån uppdraget följande frågeställningar som ska besvaras med hjälp av 
kvalitativa intervjuer? 

● Vilken nytta ser brukarna med insatsen hemterapeut? 
● Anser brukaren att hemterapeut var den insats som hen behövde för att nå sina mål? 
● Hur delaktig uppfattar man sig kunna vara i insatsen?  
● Vem bestämmer innehållet? 
● Upplever brukarna någon skillnad efter att de fått hemterapeutinsats? 
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Förberedelser och tillvägagångssätt 

Brukarrevisionsprocessen av hemterapeutinsatsen påbörjades under 2021, då socialförvaltningen 
Uppsala kommun tog kontakt med BRIU. Under våren 2022 träffades brukarrevisorer och 
hemterapeuter för att diskutera vad som skulle undersökas och formulera uppdrag. Därefter 
formulerades informationsbrev1 som förmedlades av hemterapeuterna och frågeguide2. 

I informationsbrevet gavs möjligheten att kontakta BRIU direkt för intervju eller att låta 
hemterapeuten förmedla kontaktuppgifter så att BRIU kunde ta kontakt. Tid bokades med alla som 
ville bli intervjuade och totalt intervjuades 14 personer varav några som par. Både män och kvinnor 
intervjuades och därav både män och kvinnor som levde som ensamstående respektive i par. 
Intervjuerna genomfördes på svenska, arabiska och persiska. Vid en intervju användes tolk. 
Familjerna gavs möjlighet till att låta sina barn över 12 år intervjuas, men inga barn hörde av sig eller 
godkände förmedling av kontaktuppgifter och intervjuades därmed inte. 

Brukarrevisorerna använde kvalitativa individuella intervjuer. Varje intervju genomfördes av en eller 
två brukarrevisorer. Diktafon eller inspelningsfunktion på zoom användes vid alla intervjuer. 
Intervjuerna tog cirka 45 minuter att genomföra. Samtliga informanter fick ett presentkort som tack 
för sin medverkan. 

Intervjuerna genomfördes på olika platser beroende på informantens önskemål. De flesta genomfördes 
via videokonferensverktyget zoom. Intervjuerna genomfördes i april och maj 2022. Därefter 
transkriberades intervjuerna. Svaren sammanställdes, och materialet analyserades och kodades för att 
sedan bilda de teman som återfinns i resultatdelen. Därefter skrevs rapporten. 

Teamet som har jobbat med denna revision består av åtta brukarrevisorer. Tre av dessa har medverkat 
i hela processen medan de andra har deltagit i valda delar såsom att träffa uppdragsgivaren, formulera 
uppdraget, göra frågeguide, intervjua och transkribera.  

Det bör här belysas att majoriteten av informanterna var mycket nöjda med insatsen men att en 
informant var så missnöjd att insatsen fick avbrytas. Vår erfarenhet säger oss att det de missnöjda 
saknat är det de nöjda beskriver positivt. Denna revision kan därför visa på faktorer och upplevelser 
av hur en insats bör fungera för att uppskattas och fungera. Denna brukarrevisionen ska ses som ett 
komplement till verksamhetens kvantitativa årsutvärderingar.  

                                                        
1 Informationsbrevet finns som bilaga 1. 
2 Frågeguiden finns som bilaga 2. 
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Resultat av intervjuerna 

Här presenteras resultatet från intervjuerna utifrån informanternas väg genom insatsen. Observera att 
ämnesområden som bemötande och delaktighet är övergripande och genomsyrar hela rapporten. 

Livssituationen innan familjestöd 

Här beskrivs vilka som får tillgång till hemterapeut och var de befinner sig i livet. 

Alla informanter beskriver sin livssituation inför insatsen som mycket svår. De beskriver hur de var 
fast i hopplöshet och hade oöverstigliga problem. Vissa informanter beskriver att de haft det svårt 
under mycket lång tid. Anledningarna till insatsen varierar från svårigheter med språket och 
samhällsfunktioner till att barn och/eller förälder möter funktionshinder eller har någon sjukdom eller 
trauma. Livssituationen före insats kan också beskrivas som konfliktfylld och stökig, ibland med 
inslag av eller misstanke om våld, där det finns stora behov av stabilitet, struktur och rutiner. Flera 
informanter beskriver att de hade behov av att stärkas i sin föräldraroll, andra att de behövde hjälp 
med att hitta lösningar. Många informanter beskriver sig som extremt ensamma och otrygga före 
insatsen. De saknar nätverk och tillgång till samhället. De vanligaste behoven som uttrycks är 
praktiskt och strukturellt stöd, i form av exempelvis översättning och fungerande familjescheman, 
samt någon att bolla föräldraskapet med. 

Detta citat återspeglar hur flera familjer upplevde sin situation innan de sökte hjälp och fick stöd av en 
familjeteurapeut: 

“Vi stod på ruinens brant egentligen när vi hörde av oss till socialtjänsten. Och nu har vi vår i 
hela kroppen.” 

Eftersom hemterapeuten ofta introduceras när familjen är i stora svårigheter beskriver flera 
informanter rädsla inför insatsens början. Den vanligaste beskrivna rädslan är att barnen ska tas ifrån 
dem men informanterna beskriver också en allmän rädsla för att en ny person kommer in i deras liv 
och en rädsla för att bli dömda eller övervakade. Det beskrivs också rädsla för att hemterapeutinsatsen 
inte ska hjälpa. Andra informanter beskriver att de kände sig hoppfulla inför insatsen. De flesta 
informanter har sökt hjälp från samhället länge på olika sätt och många har fått insatser tidigare som 
inte riktigt hjälpt dem. Några beskriver att de fått mycket stöd av familj och vänner men att detta 
också kan vara uttröttande. Vissa beskriver att de varit beredda att prova i stort sett vad som helst 
innan de fick hemterapeut. 

“Ärligt talat, första gången hen kom var jag rädd.” 

Förväntningar och förhoppningar inför hemterapeutinsats  

Några informanter berättar att de började få förväntningar på insatsen på uppstartsmötet eller först när 
relationen byggts och tillit skapats. Ett par av informanterna kunde dock beskriva förväntningar i form 
av att bli lyssnad på, kunna hantera familjesituationer, att insatsen skulle bli tuff eller inte leda till 
något. 
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“Jag ville bara att hen skulle lyssna på mig. Jag var så nedstämd. En person som lyssnar väl 
på vad jag har att säga och att jag pratar med hen. Det var de förväntningar som jag hade i 
mitt hjärta.” 

“Jag förväntade mig nog att det skulle bli tufft… och inte att det skulle ge sånt här gott 
resultat, att det skulle hjälpa så mycket. Jag trodde nog att det skulle bli jobbigt att ha någon 
hemma hos mig som ska börja gräva i vad jag gör och hur jag ska göra saker. Men jag har 
blivit så fantastiskt bemött.” 

Informanterna är något bättre på att beskriva sina förhoppningar och där beskriver de väldigt mycket 
att förhoppningen var ett ”vanligt” och lugnt liv med rutiner, struktur och ordning, att barnen ska gå i 
skolan och må bättre, en mer adekvat bostad och så vidare. En av informanterna beskriver att det inför 
uppstart kändes hoppfullt och verkade lovande men att det inte blev som hen tänkt och hen avbröt då 
insatsen: 

“Vi hade först ett möte ihop med socialtjänsten […det] verkade lovande. Det de tog upp som 
vi skulle jobba med, klockrent och den hjälpen jag behövde och vi kom rätt bra överens där vi 
satt och pratade. Så jag hade stora förhoppningar på den här insatsen men det gick åt 
pipsvängen.” 

Sammantaget visar intervjuerna att det för brukarna upplevs oklart i början av insatsen på grund av att 
de inte vet vad insatsen innebär och vad de kan förvänta sig. Några berättar att de var oroliga över att 
bli av med barnen eller över att känna sig övervakade.  

Att det är en ovan situation i kontakt med socialtjänsten förbättrar inte situationen men om 
hemterapeuten kommer in i hemmet med rätt attityd beskrivs det gå bra. En informant kommer på 
grund av detta med förslaget att det vore bra om det var två hemterapeuter i början så att bemötandet 
blir bra. Att det går bra beskrivs också bero på att insatsen är tydlig när informanterna väl kommit in i 
den med schema på hur man jobbar och olika steg direkt. Några beskriver att det känns bra efter bara 
några gånger. 

“Men när hen kom några gånger lärde jag känna hens karaktär och då berättade jag allt jag 
förväntade mig av hen. Jag berättade för hemterapeuten vilken hjälp jag behövde. Det var som 
om hen blev en av mina familjemedlemmar. Nu, om jag en dag inte hör hens röst, tror jag inte 
att den dagen kommer att bli natt för mig alls.” 

Vad har informanterna fått för stöd? 

Informanterna beskriver att hemterapeuterna ger dem en känsla av att inte vara ensamma, de får stöd 
med problemlösning, hopp och att stärkta relationer både i familjen och mellan familjen och 
samhället. När informanterna beskriver det stöd de får av sina hemterapeuter är det framför allt tre 
typer av stöd de pratar om. Det praktiska stödet, som ofta ger en direkt lättnad i vardagen, det 
känslomässiga stödet i att till exempel få dela och känna sig förstådd och den information eller 
kunskap som hemterapeuten delar med sig av. Dessa tre typer av stöd föder varandra och 
informanterna beskriver bland annat hur ett känslomässigt stöd att orka med vardagen gör att de orkar 
ta tag i sina problem. 
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“Hen som vi träffar stöttar mig i det mesta. Så jag ska orka med vardagen, med barnen och så 
där. Vi lägger upp mycket scheman så vi kan lösa alla de här vardagliga sakerna så smärtfritt 
som möjligt för mig. Jag har inte så mycket energi och har väl lite svårigheter.” 

“Det är många saker på gång nu. Jag är väldigt tacksam för det och förväntningarna är att 
mina barn ska må bättre.” 

Flera informanter har under tiden de haft hemterapeut blivit lotsade eller motiverade till att söka hjälp 
till sig eller sina barn för exempelvis psykiska besvär. Informanter beskriver också att de fått hjälp att 
ta del av andra samhällsfunktioner, exempelvis att öppna bankkonton. Vissa informanter beskriver att 
de får hjälp vidare, andra famlar fortfarande efter att få fler insatser men vet inte riktigt hur de ska 
göra. De som famlar har inte pratat med sina hemterapeuter om problemen. 

Att hemterapeuten har ett tydligt fokus på att barnen ska ha det bra upplevs positivt oavsett om stödet 
ges direkt till barnen eller nästan enbart till föräldrarna. Alla familjemedlemmar behöver inte vara 
med utan det viktiga är att terapin har ett familjeperspektiv och leder till barnens välmående. 

“Jag känner att anledningen till att hen stödjer mig är mer på grund av barnen. För om jag mår 
bra och inte är deprimerad så kommer mina barn att ha det bättre också. Jag förstår varför 
hemterapeuten hjälper mig. Jag förstår av hens ord och beteende att hen är mer fokuserad på 
mina barn än mig. […] Hens ord är till mig men hens fokus är på mina barn. Hen vill att mina 
barn ska vara lyckliga. Jag blir väldigt glad när jag får reda på det.” 
 

Känslomässigt och psykiskt stöd 

Med känslomässigt stöd menas här främst att förbättra den psykosociala funktionen genom att minska 
stress och förbättra det känslomässiga måendet. 

Det stöd som informanterna pratar mest om är det känslomässiga. Hur viktigt det är för dem 
personligen och för resultatet av insatsen att hemterapeuten lyssnar, visar förståelse för familjen och 
tar deras problematik på allvar. Att det finns någon som ger stöd i att orka fortsätta kämpa i vardagen, 
någon som förmedlar hopp. 

“Det är i så stor grad stödet och förståelsen som har gjort att vi har fått den extra orken för att 
kämpa på.” 

Nedan ges exempel på hur familjerna får känslomässigt stöd: 

En relation med en hemterapeut skingrar ensamhet i situationen och livet om man inte har familj eller 
vänner att vända sig till. Den ger motivation och uppmuntran att ta hand om sig själv för att kunna 
orka samt stöd i att kunna stå stark i sin föräldraroll. Att få bolla tankar och problem med någon eller 
att få prata av sig och få hjälp att lyfta ur tunga tankar hjälper enligt informanterna dem att orka vara 
föräldrar. Möjligheten att dela föräldraskapet med någon ger ett stort stöd som många informanter 
pratar om. Bara att ha någon som försöker göra sitt bästa för familjen, som hör av sig och frågar hur 
det går kan vara ett viktigt känslomässigt stöd liksom att få bli omhändertagen i stället för att alltid 
bara vara stark.  
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“Ibland känner jag mig nedstämd, deprimerad. När hen kommer pratar vi. Vi dricker 
te tillsammans. Jag pratar om mina problem. Jag är glad. […] När hen kommer hem 
sitter jag med hen och pratar. Jag gråter till exempel framför hen och känner lättnad. 
Jag skäms inte eller stressar inte alls.” 

“Där var hemterapeuten väldigt bra på att stärka mig och klara av att stå fast vid saker 
och att de [barnen] får tjata så mycket de vill men nu är det det här som gäller.” 

En viktig kompetens hos hemterapeuterna beskrivs vara att ha förståelse för att ork och kunskap inte 
alltid finns, liksom att utifrån det få hjälp att hitta balans i livet och kunna fördela sin energi på ett bra 
sätt. Att kunna göra lite och sedan vila med gott samvete istället för att sträva mot omöjlig perfektion. 
Att någon faktiskt ser och tror på att problemen finns och ser hur det är och fungerar beskrivs som 
jätteviktigt. Förståelse för NPF-problematiken och de behov som följer med den är viktig oavsett om 
den finns hos förälder eller barn. 

“Det har varit så välgörande att få dryfta sina tankar med kloka människor som förstår, som 
har sett lite och känner oss och har varit våra stöttepelare i allt det här.” 

Enligt informanterna kan hemterapeuterna hjälpa till att prata om och hitta sätt att kunna känna och 
uttrycka känslor. Några informanter säger att hemterapeuten stärker självkänslan. Hemterapeuter 
beskrivs också som att de lyckas med uppgiften att stärka både föräldrar och barn samtidigt. Insatsen 
ökar familjekänslan. Enligt en informant skärper sig alla i familjen när hemterapeuten kommer, vilket 
beskrivs kunna ge hopp och en bild av hur det skulle kunna vara när det fungerar. Hemterapeuten 
jobbar dessutom med att familjen ska få acceptans för sitt sätt att fungera. 

“Hen har gett mig tips på hur jag ska göra men främst har hen hjälpt mig att stärka min 
självkänsla och hjälpt mig att bygga upp mig själv, så att jag kan säga nej. Det handlar ganska 
mycket om mig.” 

“Mycket är det vi har jobbat med hur jag ska hantera och hur jag ska tänka och göra för att 
inte hamna i de situationerna där det liksom kraschar. Men sen också att jag har haft någon 
som lyssnat och sett och trott på att jag faktiskt har ett problem och att jag har svårt med det 
här. Och jag har lärt mig att acceptera det. Det har också varit svårt. Att acceptera att man inte 
klarar vissa saker och att man måste göra saker på ett annat sätt än vad normen säger eller hur 
man blivit uppfostrad.” 

Stöd i form av kunskap och information 

Att förbättra kunskapen på ett sätt som passar brukaren, genom att visa hur man gör, muntliga tips 
eller skriftligt material som leder till bättre omhändertagande, förbättrat beslutsfattande och tillgång 
till andra typer av stöd. 

För vissa familjer beskrivs kunskap som den viktigaste biten i hemterapin medan andra beskriver att 
stödet blev bra på grund av att hemterapeuten förstod att det inte var kunskap som fattades utan hur 
den praktiskt skulle omvandlas för att lösa problemen. 

“Väldigt avgörande att det fanns en sån bra förståelse för NPF-problematiken så att det inte 
blev bortviftat med ”Äh, sätt ner foten, det är ni som bestämmer, hårt mot hårt, och så vidare”. 
Det funkar inte med de här utmaningarna.” 
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Informanterna beskriver att viktiga kunskaper de fått under tiden med hemterapeut är i form av 
verktyg i kombination med motivation att använda dem. Praktiska lösningar, planering och rutiner 
som fungerar i respektive familj. 

“Jag gör mycket annorlunda. Jag använder ju de här nya redskapen varje dag. Jag har 
verkligen känt att jag ofta testar nya saker men det är sällan de faktiskt sitter, rutiner och så 
vidare. Jag behöver rutinerna men det är svårt att få dem att sitta och hålla. Men de grejerna 
har verkligen varit något som har funkat. Jag följer ju till exempel det här schemat som vi har, 
de här redskapen.” 

Ett tydligt och praktiskt fokus på “hur” verkar vara framgångsrikt och viktigt. Informanterna beskriver 
att kunskap förmedlas genom att visa hur man kan göra eller tänka och sedan praktiskt genomföra. Då 
får också familjen testa om just det sättet är något som fungerar för dem och gör det inte det så 
beskriver informanterna hur de tillsammans med hemterapeuten letar sig vidare. Lösningarna beskrivs 
som enkla och genomförbara. 

“Ja med det vi har lärt oss har vi hjälp. Hen gav oss tips på hur vi kan göra.” 

“Framför allt har jag ju fått lära mig att hantera situationer. Hur jag ska försöka tänka om det 
blir en situation där barnen sätter sig på tvären och jag blir väldigt stressad. Bara så enkla 
saker som att lära sig att fördela sin energi.” 

Mycket kunskap beskrivs handla om att i slutändan stärka sin självkänsla. Hur ska man tänka när man 
blir stressad? Hur kan man visa känslor, hur accepterar man att man är annorlunda och vad ska man 
fråga om i kontakt med samhället. Det är också stressreducerande att veta vart man ska vända sig med 
sina frågor. 

“Det hjälper när jag har en tid till exempel. Då ringer jag och frågar, vad ska jag säga? […] 
vad ska jag prata med dem om? Så hen ger råd och tips hur man ska prata, vad man ska fråga 
och vad man ska säga.” 

All kunskap kan inte hemterapeuten ge och flera informanter beskriver hur osäkra de känner sig inför 
att avsluta insatsen när till exempel grundläggande kunskaper i språk fattas. Några informanter 
beskriver att de fortfarande saknar information om vart de ska vända sig för att få tillgång till rätt stöd 
efter avslutad insats. 

Praktiskt stöd 

Att utföra nödvändiga uppgifter och ta del av samhällets resurser. 

Att hemterapeuten går in och hjälper till praktiskt beskrivs som en insats där familjerna direkt lyfts 
från kaos och stress. Det avlastar familjerna psykiskt. För några informanter är det ett viktigt praktiskt 
stöd hur man får till rutiner som fungerar. Praktiskt stöd i form av till exempel översättning, hjälp att 
ringa samtal, boka tider och göra saker på internet beskrivs av flera informanter som en viktig del av 
stödet. Det beskrivs ge större självständighet i samhället. Att få hjälp att våga ta sig med en buss till 
en annan stad eller att få översättningshjälp så man kan hämta ut medicin till exempel. Problemen 
läggs inte på hög utan tack vare hemterapeuternas höga tillgänglighet beskriver informanterna att de 
får hjälp att lösa sina problem när de behöver, i stället för att gå och oroa sig. 
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“När jag får problem, till exempel när  jag får ett brev, tar jag ett foto och skickar till 
hemterapeuten.” 

Praktiskt stöd beskrivs ge informanterna hjälp att navigera bland samhällets funktioner och därmed 
tillgång till mer stöd. Saker händer på grund av att hemterapeuten kommer in i familjen. De får hjälp 
att hitta en adekvat bostad, någon i familjen får hjälp till diagnos och så vidare. 

“Barnet till exempel har en NPF-diagnos. Vart jag än gick och sa detta var det ingen som 
trodde på mig. Nu har vi varit hos läkaren. Hemterapeuten ordnade allt. […] Jag visste inte 
vad jag skulle göra.” 

Någon informant upplever att hen inte får praktiskt stöd och önskar att hen och hemterapeuten skulle 
kunna göra saker praktiskt tillsammans. 

Individanpassning och flexibilitet / Behovsstyrt stöd 

Hemterapeutinsatsen beskrivs av informanterna som en mycket behovsstyrd och individanpassad 
insats som formas efter familjernas liv. Målet är lycka och stabilitet och vägen dit ser inte likadan ut 
för två familjer. Den höga individanpassningen är mycket uppskattad, ökar känslan av delaktighet och 
förbättrar resultatet. När hemterapeuten lyssnar på och anpassar sig efter familjens behov blir 
problemlösningar och rutiner fungerande och därmed hållbara. Stöd ges till den i familjen där det ger 
störst skillnad för barnens välbefinnande. 

“Hemterapeuten ska ju egentligen träffa oss som familj mer men hen träffar ofta mig ensam. 
Och det är ju för att jag inte kan fokusera om barnen är med. Då blir det liksom för mycket för 
mig. Vi träffas allihopa någon gång ibland. Men hemterapeut har helt klart varit mer passande 
för mig. [än boendestödet]” 

Informanterna berättar att de har stöd efter ork, behov och vad som passar, inte efter kalendern. Det 
gör bland annat att de har mer kontakt med sin hemterapeut i jobbiga perioder och att fysiska besök 
ibland inte behövs alls. Även tiden och platsen för besöket är flexibel och anpassas efter familjen och 
dess behov. Det är brukaren som väljer och om det blir strul med tiden löser hemterapeuten 
situationen och klämmer in ett besök eller telefonsamtal. Någon informant berättar att de stämt möte 
på stan för att hinna träffas. Flexibiliteten gör att livet fungerar och informanterna upplever att det 
finns tid och utrymme att göra olika utifrån dagsform och behov vilket citaten nedan ger exempel på:  

“Dels att jag kunde höra av mig till hemterapeuten om det var något så hen kunde stötta mig i 
ett akut läge och att det inte var fasta tider och dagar utan vi bestämde vad som passade den 
veckan och ibland var barnen hemma och ibland var de inte hemma. För det är ju ofta så med 
insatser, att det ofta är fyrkantigt. Till exempel om man ska gå och prata med någon, då är det 
ofta ett klockslag och en specifik dag men det kanske inte är just då man behöver hjälp. Lite 
mer som jour vore bra. Att kunna få peppning och stöttning när saker sker och inte behöva 
återberätta efter en vecka.” 

“Jag har känt mig jättetrygg, de har förstått att det är en jättekonstig situation, att någon 
kommer hem till dig och det har alltid varit på mina villkor. Jag har alltid känt att jag fått stöd, 
även om jag haft en dålig dag, alltid funnits tid. Känner aldrig att någon är där och är 
stressade över att avsluta utan jag får den tiden jag behöver. Vissa dagar går det jättefort och 
andra dagar längre tid.” 
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Behovsstyrt och flexibelt stöd beskrivs skapa trygghet, minska stress och ge en större självständighet 
hos brukarna. Problem kan lösas i nuet. Det gör, enligt informanterna, att vardagen blir hanterbar och 
ökar möjligheten för familjen att röra sig i samhället. De vet vad de ska göra om det krisar. 
Flexibiliteten i kombination med långa besök beskrivs också ge en bättre relation. En informant 
beskriver detta genom att jämföra med sitt boendestöd. 

“Boendestödet är bara här en timme, sedan ska de iväg, så det blir lite stressigare. De kommer 
hit och så gör vi det vi ska sen går de. Man har inte lika lång tid på sig helt enkelt. Det blir 
mer opersonligt kanske. Det blir mer markant att det är en person som är här för att göra sitt 
jobb.” 

“Det är väldigt sällan jag känner att jag inte fått något gjort eller att jag inte har fått något som 
jag velat säga sagt utan jag får verkligen den tiden som jag har behövt.” 

Upplevelsen av att ha hemterapeutinsats 

Här beskrivs hur informanterna berättar om att de upplever insatsen. Det bör noteras att allt som 
beskrivs under följande rubriker är beroende av vartannat.  

Hur informanterna beskriver relationen till hemterapeuterna 

De flesta informanterna berättar att de har en bra relation med sin hemterapeut och kan också beskriva 
vad som gör att de får en stark relation. Detta utvecklas nedan. 

“Jag ser fram emot när hemterapeuten ska komma. För det kommer bli trevligt och kul och 
jag kommer att få saker gjorda och känna mig duktig liksom. Och jag kommer att få lära mig 
något.” 

En viktig del beskrivs vara att hemterapeuten ses som en i familjen, en nära vän som familjen känner 
sig bekväm med och litar på. Någon som bryr sig och är tålmodig. Ett stöd för hela familjen. 
Informanterna berättar att de kan visa känslor inför sina hemterapeuter och därigenom få lättnad och 
förståelse men också att hemterapeuten kan ändra deras sinnestillstånd. De beskriver att de har en 
känsla av att hemterapeuten bryr sig om dem och deras familjer. Flera informanter beskriver 
relationen med sin hemterapeut nästan som en relation med en kompis och att det känns som att 
hemterapeuten bryr sig när hen hör av sig och frågar hur det är med familjen. Detta är en viktig 
funktion för det positiva resultatet.  

Tilliten beskrivs av de flesta vara hög åt båda håll och motståndet att be om hjälp lågt. De flesta 
informanterna beskriver att hemterapeuterna är bra på att respektera deras och familjens gränser och 
någon berättar att det klargjordes från början att familjen skulle säga till om hemterapeuten passerade 
någon gräns vilket de aldrig behövt göra. Upplevelsen från de flesta är att hemterapeuten inte frågar 
om hen inte har med det att göra.  

Några informanter beskriver att insatsen är helt på deras villkor. Hemterapeuten respekterar gränser 
både till privatlivet och till hur mycket energimässig ork en person har. Ett respektfullt bemötande 
gentemot både föräldrar och barn beskrivs göra att informanterna tycker bättre om sina hemterapeuter 
och flera informanter upplever det som positivt att hemterapeuten till exempel frågar om de får gå in i 
barnens rum. 



BRUKARREVISION: INSATS HEMTERAPEUT FAMILJESTÖDSGRUPPEN 14 

“Hen har aldrig försökt köra över mig på något vis eller försökt bestämma utan var väldigt 
lyhörd över vad jag tyckte och våra gränser och hur det var här.” 

“När hen pratade med mitt barn bad hen mig vara tyst så att mitt barn kunde prata färdigt. 
Hemterapeuten lyssnade till och med på mitt barn.” 

En informant beskriver situationer där hemterapeuten i sin vilja att hjälpa passerat gränsen för vad 
som är privat och att detta försvårat relationen. Här beskrivs hur viktigt det är att vara lyhörd och 
känna in gränser eftersom en brukare kan mena nej men svara ja av rädsla att göra någon ledsen. 

“Den där människan ska inte finnas där. Jag kan inte säga ”nej”. Jag skäms verkligen. 
Hemterapeuten är väldigt fin och hjälpsam, hen vill bara hjälpa till. Jag har det inte lätt att 
prata.” 

Vad som påverkar relationen  

Här lyfts några saker informanterna tagit upp som viktiga för en god relation. 

En sak som beskrivs påverka relationen är tid att få lära känna varandra och bygga upp tilliten. En 
informant berättade att det tog ett år för hen att känna sig bekväm med hemterapeuten. Flera 
informanter berättar att det är bra med en kartläggande fas på grund av att det är mer hjälpsamt att få 
stöd av någon de känner väl och att kartläggningen känns som en ”lära känna varandra-fas”. Det är 
där hemterapeuten får en uppfattning om familjen och familjens behov. I den första fasen beskrivs det 
hur enormt viktigt det är att hemterapeuten går in ödmjukt och lyssnande för att inte väcka rädsla och 
skam. Särskilt när de går in i familjer där det finns misstanke om att det förekommer våld.  

En god relation beskrivs vara beroende av att man har någon form av personkemi. Flera informanter 
berättar att de upplever att det är lättare att öppna upp sig för någon de tycker om som människa. 

“Vi klickade väldigt bra, personkemin. Jag tror att eftersom jag var så svag och mådde så 
dåligt när hen kom in i vår familj så var jag liksom väldigt öppen för allt som hen kunde 
hjälpa oss med. En del kanske blir mer påtvingade det här och är därför kanske inte lika 
mottagliga, tänker jag. […] Hade vi inte klickat och hen verkligen hade känts som ”soctant” 
kanske det varit besvärligare. Jag hade en handläggare som jag inte klickade med över huvud 
taget för flera år sedan. Dem hade jag inte velat ha in här hur som helst. […] Klickar man inte 
blir man återhållsam och distanserad. För att få den här insatsen att funka så gäller det ju att 
vara öppen. Man kan inte bara säga halva sanningen för då finns ju problemen man behöver 
hjälp med fortfarande kvar till viss del.” 

Lyssnande beskrivs vara avgörande för att relationen ska fungera och insatsen bli familjeanpassad. 
När hemterapeuten inte lyssnar beskriver en informant att hen känner sig dömd men de flesta 
informanter beskriver att hemterapeuten verkligen lyssnar på både dem och barnen. 

Lyssnande beskrivs ge hopp, styrka, en känsla av respekt och en vilja att bli en bättre förälder. Det 
motverkar ensamhet och gör att känslor släpps ut vilket ger lättnad. När hemterapeuten lyssnar känner 
informanterna sig bekräftade. Lyssnande märks bland annat på att det som sagts följs upp och ger 
resultat eller genom att det ges bra återkoppling på det som berättats. När brukarna blir lyssnade på 
bidrar det enligt informanterna till en jämbördig relation. De känner sig inte underlägsna professionen.  
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“Att jag blir tagen på allvar och att någon bekräftar det jag tycker, tänker och säger. Det 
kände jag verkligen att hemterapeuten gjorde och även de sista handläggarna vi hade när vi 
fick den här insatsen. För det har också varit ett krigande inom socialtjänsten, att jag inte har 
känt att jag blivit lyssnad på utan mer stämplad som den hysteriska föräldern.” 

“Att man får motfrågor som leder tillbaka till det man har berättat. För en del människor kan 
ju lyssna men sen märker man ju när de öppnar munnen att de inte har förstått någonting. Så 
att, hur ska man säga, hen säger rätt saker. Låter som ett konstigt uttryck men man får en 
återkoppling som är sund.” 

“Det känns som att man inte bara är ett bollplank utan det tas emot och görs till handling. För 
när vi pratar med andra så känner vi oss som bollplank och de verkar tänka att de vet allt 
mycket bättre än oss.” 

God förståelse är en viktig del för att relationen ska fungera och bidrar till att hemterapeuterna blir 
omtyckta. Att få möjlighet och utrymme att berätta är viktigt för förståelsen. En sak som beskrivs 
minska känslan av förståelse är byte av hemterapeut. Att få dela och känna sig förstådd är en viktig 
del av stödet enligt informanterna. De flesta informanter beskriver att hemterapeuten upplevs förstå 
familjens situation. Det märks på hur och vilka frågor som ställs, att frågorna är relevanta för samtalet 
och familjen, på att hemterapeuten lyssnar in och sedan beskriver hur hen själv upplever situationen 
eller på att hemterapeuten hjälper familjen med rätt saker. 

“Ja verkligen. Jag tror att det är en jättestor grej. Hen lyssnar verkligen på mig. När hen 
förklarar för mig hur hen upplever min situation känner jag att ja, exakt så är det. Och så 
jobbar vi verkligen efter det.” 

Att stödet ges i hemmet där hemterapeuten kan få uppleva hur det är och med tydligt barnfokus gör att 
informanterna känner sig mer förstådda. Några informanter påpekar dock att alla skärper sig när 
hemterapeuten kommer så att det inte ger en helt rättvis bild av familjens problematik. En informant 
säger att hemterapeuten inte kan förstå helt eftersom hen inte varit i samma situation. 

“Jag känner inte till hens förståelse, jag har många problem, jag kan inte berätta om alla mina 
problem. Hemterapeuten kanske förstår mig litegrann men hen har inte upplevt vad som hänt 
för mig. Jag säger, hen kanske säger att jag ljuger eller jag säger sanningen, jag vet inte om 
hen förstår mig eller inte.” 

Kunskap om till exempel funktionsnedsättningar, missbruk, kultur, trauma och barns utveckling 
beskrivs vara en viktig kompetens för att familjerna ska känna sig förstådda. 

“Det var väldigt avgörande att det fanns en så bra förståelse för NPF-problematiken. Så att det 
inte blev bortviftat med ”äh, sätt ner foten, det är ni som bestämmer”, ”hårt mot hårt” och så 
vidare. Det funkar inte med de här utmaningarna.” 

Hur en god relation påverkar resultatet 

Informanterna är överens om att en bra relation påverkar insatsen positivt. Den beskrivs göra att 
informanterna kan öppna upp sig i samtal och berätta hur de verkligen har det, vilket leder till att de 
får behovsstyrt stöd på ett sätt som flera inte är vana vid från andra insatser. 
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Att relationen är stark gör att det går snabbt och lätt att få stöd. Det gör att informanterna får hjälp när 
de behöver den, att ångest och oro inte byggs upp och att tid för stöd inte bokas i onödan. Att 
relationen är stark beskrivs också göra de råd hemterapeuten kommer med mer trovärdiga. 
Hemterapeuten har lyssnat och känner därmed familjen och dess behov väl. 

“Jag lyssnar på hen som ett äldre syskon.” 

En stark relation beskrivs också vara den bästa hjälpen mot en av de saker flera informanter pratar 
mycket om, ensamheten. Hemterapeuten ger en känsla av att ha någon att dela föräldraansvaret med 
och ger barnen en stabil vuxen att skapa en relation till. Det beskrivs också att det är bra för barnen att 
se sin förälder ha en relation med en annan vuxen. 

Bemötande 

Alla informanter berättar om hur viktigt ett gott bemötande är. Bemötandet beskrivs med ord som 
inkännande, ödmjuk, lyssnande, harmonisk och peppande. De flesta berättar att de blivit fantastiskt 
bra bemötta men en beskriver motsatsen. Hen beskrev en hemterapeut vars bemötande upplevdes 
spydigt, respektlöst och nedtryckande. Detta ledde till att hen valde att inte ta emot insatsen. 

Flera informanter beskriver att ett positivt och lösningsfokuserat bemötande är viktigt. Att 
hemterapeuten uppmuntrar ger stöd och hopp om att det är möjligt att ta sig framåt. I bemötande är 
även omtanken viktig och flera uppskattar att hemterapeuten påminner dem om att ta hand om sig 
själva. 

Trygghet 

De som uttrycker att de inte har något att dölja och att det är bra att hemterapeuten verkligen sett 
situationen familjen lever i upplevs som mest nöjda med insatsen. De beskrivs dock som enormt 
viktigt att hemterapeuten är ödmjuk inför och respekterar den privatperson som finns bakom 
föräldrarollen. 

“Hemterapeuten har ingenting med det att göra. Jag berättar inte om hela mitt privatliv. Hen 
vet vad hen vet.” 

En informant berättar att hen vågar prata om allt eftersom hemterapeuten inte dömer utan ser behov, 
problem och hur man skulle kunna göra i stället. 

“Jag känner att jag till och med vågar säga till exempel om jag inte gjort något jag ska göra 
eller om det är något som har gått fel. Jag vågar verkligen säga allt. För jag vet att hen aldrig 
dömer mig. Hen ser bara att det här är ett problem vi har så då ska vi jobba på det för att hitta 
en bra lösning på det.” 

Tydlighet 

För att relationen och insatsen ska fungera är det enligt informanterna viktigt att det är tydligt att 
hemterapeuten är ett stöd och att det är föräldrarna som gör jobbet. En informant beskriver att insatsen 
är tydlig i otydligheten eftersom den går ut på att leta vägar framåt ur en hopplös tillvaro där målet är 
en fungerande tillvaro. 
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“Här är ju målet att vi ska kunna ha ett fungerande familjeliv som inte är styrt av explosioner 
av någon som alla i slutändan blev rädda för.” 

Den kartläggande fasen och planeringen beskrivs hjälpa till med att tydliggöra insatsen enligt några 
informanter, som också beskriver hur planen och insatsen blir mer meningsfull med tiden eftersom 
den utgår från familjens största problem. Det beskrivs också vara viktigt att berätta om när saker inte 
fungerar så att arbetet kan fördelas om och problem lösas. Några informanter pratar om sin egen roll i 
relationen och att det krävs en öppenhet och tydlighet med förväntningar och behov från deras sida för 
att insatsen ska lyckas. Öppenheten kan försvåras av att kontakt med socialtjänsten är laddat, men 
förstärks av en god relation. 

“Jag har känt att jag har varit jätteöppen för att kunna ta emot den hjälp hemterapeuten har gett. Det 
har passat mig jättebra. Det här funkar verkligen.” 

“Om jag förväntar mig något kommer jag att dela det med hemterapeuten. Om det är möjligt kommer 
hen att göra det åt mig. Annars, om hen inte kan göra det eller det inte är en del av hemterapeutens 
arbetsuppgifter, kommer hen att berätta direkt för mig. Hen säger mig tydligt. Jag förstår också.” 

En sak flera informanter vill ha större tydlighet kring är avsluten. Det är inte tydligt när avslut ska ske 
och vad som händer därefter. Framförallt är det frågan om hur behov ska uppfyllas och problem lösas 
när hemterapeuten inte längre finns till hands som behöver lösas. 

Delaktighet och engagemang 

Informanterna beskriver sig vara delaktiga i insatsen i hög grad. Upplevelsen är att brukaren 
bestämmer eller att de bestämmer tillsammans. 

“Det har aldrig hänt att hen bestämmer åt mig. Hen säger till exempel, du får bestämma själv 
om det här ska göras eller inte. Om jag säger att jag vill att det ska göras kommer hen att göra 
som jag säger. Hittills har det inte varit så att hen lägger sig i mitt liv eller bestämmer åt mig.” 

En informant säger att hemterapeuten bestämmer innehållet i insatsen och att det blir bra. Känslan av 
delaktighet finns dock eftersom informanten beskriver att det passar dem och hen bestämmer tid och 
plats. Eftersom hemterapeuterna beskrivs vara bra på att lyssna in behov blir känslan av delaktighet 
ändå hög. Hemterapeuternas, av informanterna beskrivna, arbetssätt beskrivs som viktigt för känslan 
av delaktighet, strukturerat och inlyssnande där man först pratar och sedan gör utifrån familjens 
behov. Det beskrivs som viktigt att det som bestämts när man pratar också genomförs. 

“Vid första mötet som sagt så var ju allting jättetoppen och vi bestämde, vi gjorde ett schema 
utifrån mina rutiner och behov och sen dundrar hen in och är aggressiv.” 

Samarbetet beskrivs av några informanter bestå i att hemterapeuten ser problem, ger råd, förslag på 
lösningar och förklarar hur man gör och sedan är det upp till föräldrarna att testa. Andra betonar 
stödet i diskussionerna med hemterapeuten, några att samarbetet fungerar delvis därför att de själva är 
öppna för att ta emot hjälp och en annan att samarbetet består i att föräldrarna får svar på de frågor de 
har och att hemterapeuten visar praktiskt. 

“Jag tycker det är ett bra samarbete vi har när vi ställer frågor och får svar på dem. Vi får 
tekniskt stöd när hen säger att gör så här så blir det bättre. […] På så sätt är det jättebra – att 
hen visar och inte bara pratar.” 
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Några informanter beskriver att de vill sina barns bästa men har svårt att se och hitta lösningar på sina 
egna brister. När hemterapeuten påpekar säger de att de ändrar sig så att det blir bättre för barnen men 
några säger att de för att genomföra förändringar behöver mycket pepp och stöd. Flera informanter 
beskriver att de enbart anammar de lösningar som fungerar och att det är bra att insatsen sker i 
hemmiljö eftersom hemterapeuten direkt kan följa upp och ser vad som inte fungerar. Detta gör att 
man kan ändra snabbt och att brukaren känner sig trodd. Några informanter berättar att 
hemterapeuterna är bra på att involvera alla i familje. De samarbetar även med föräldern som inte bor 
i hushållet och inkluderar barnen. 

“Det är också bra att veta vad barnen tycker. Hemterapeuten säger till exempel till mitt barn, 
vad tycker du? Du kan bestämma själv.” 

Tillgänglighet 

Informanterna beskriver att hemterapeuterna alltid finns tillgängliga på det sätt informanten önskar, 
via telefon, mejl och sms och att de är tydliga med att de är det. Detta beskrivs vara bra eftersom man 
kan nå hemterapeuten i akuta situationer. Om inte annat svarar de så fort de kan och är det natt, nästa 
morgon, enligt informanterna. Det är också skönt att kunna dela med sig av saker som händer direkt i 
ett sms. Hemterapeuterna beskrivs dessutom snabbt göra plats för familjen om det behövs ett besök. 
Uppföljning beskrivs vara behovsstyrd och är tätare när så behövs. Den höga tillgängligheten beskrivs 
öka känslan av att hemterapeuten bryr sig och tryggheten. 

“Vi brukade prata i telefon flera gånger i veckan bara för att stämma av. Ibland var det kanske 
en gång i veckan men när det var jobbigt kunde det vara flera gånger. Och sedan träffades vi 
en eller två gånger i veckan oftast. Men ibland så behövs det ju inte ett besök utan det kan 
räcka med att man pratar i telefon.” 

Tolk används när det behövs enligt en informant och hen uppskattar möjligheten att annars få öva sig 
att tala svenska. Några informanter tycker dock att det är väldigt bra att få tillgång till en hemterapeut 
som kan hemspråket eftersom det är svårt för dem när de inte kan kommunicera. 

Att ta emot stöd i hemmet 

De flesta informanterna är väldigt nöjda med att stödet sker i hemmet och flera har som 
förbättringsförslag att fler ska få tillgång till hemterapeuter. 

“Kanske att man borde satsa hårt på hemterapeut, att det borde finnas fler. För jag tror mycket 
mer på att ha en hemterapeut som kommer hem till dig i vardagen i stället för att till exempel 
sitta på råd- och stödsamtal. För det blir så krystat på såna möten. Jag tror att det är bättre i en 
mer avslappnad miljö, lite mer informellt, och inte att det sitter en stram dam och tittar på en.” 

Några informanter beskriver att det är jobbigt men nödvändigt att stödet sker i hemmiljö. Även 
informanter som var mycket nöjda med insatsen berättar om hur känslig situationen är. För att kunna 
få en god relation är det viktigt att det byggs trygghet för att motverka det svåra i att ta emot hjälp 
hemma. Det beskrivs göras av hemterapeuterna genom att de visar förståelse för att det är en jobbig 
situation och respekt. 

“Samtidigt är det ju nödvändigt. För jag mår inte bra, partnern mår inte bra och barnen mår ju 
inte bra när hemmet och rutiner inte fungerar. Så att min förhoppning är ju att det ska bli 
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bättre och då måste man ju ta emot den hjälp som finns, tänker jag. Så det är något jag har 
efterfrågat länge.” 

“Det är ju så känsligt när man tar in en människa, främmande människa i sitt eget hem och 
blir så pass utdömd av en fördomsfull människa som inte ens har lyssnat på behoven utan 
dömer utifrån det behov som finns, så att det var fruktansvärt. Jag tar inte emot någon insats 
som helst nu, förutom mitt boendestöd som har känt mig under många år. Men vi for illa hela 
familjen av det här.” 

“Pirrigt i början när vi inte visste vad som skulle bli av. Skulle det komma någon och skälla ut 
oss och säga att vi var helt inkompetenta och ta barnen ifrån oss eller vad skulle hända?” 

Vilka skillnader ses efter hemterapeutinsats  

I detta avsnitt vill vi beskriva och fördjupa oss i vad informanterna beskriver som mest hjälpsamt och 
viktigast för dem och deras familjer. Vad det är som hjälper familjerna under insatsen och varför. 

De flesta informanter beskriver en stor skillnad i livet efter att de fått en hemterapeut. De förbättringar 
informanterna berättar om finns inom kategorierna emotionellt välmående, interaktioner inom 
familjen och med samhället, föräldraskap och framtidstro.  

“Jag kände nog att vi var en väldigt trasig familj innan där allt handlade om krishantering, 
katastrofstöd och att hålla folk över ytan. Och nu har vi såklart trassel också men vi har en 
fungerande vardag.” 

Emotionellt välmående 

Med emotionellt välmående menas här framför allt psykiskt välbefinnande, mindre stress, större 
trygghetskänsla, större självkänsla och mindre ensamhet. 

Många informanter beskriver att insatsen hjälpt dem upp ur en hopplös, kaotisk tillvaro och/eller 
psykisk ohälsa. När hemterapeuten kom in i livet beskrivs allt ha blivit lättare. Insatsen minskar stress 
och smärtproblematik. Informanterna beskriver sig också ha fått konkret hjälp på något sätt. Det kan 
vara i form av praktiskt stöd, igångsättning, kommunikation, scheman för att tydliggöra eller något 
annat. När man klarar av smågrejer växer de inte vilket beskrivs ge en reservkraft som på sikt ger 
bättre tålamod. Detta ger färre dagar när tröttheten tar över och färre laddade situationer. 
Informanterna säger att de orkar mer. Detta beror enligt informanterna både på att de kommit upp ur 
sina svårigheter och på att hemterapeuten finns kvar och fortsätter ge hopp, lösningar på problem, 
uppmuntran och ett känslomässigt stöd. 

“Varje dag som passerar utan att krascha gör ju att vi har mer ork nästa gång. Och när man 
kan klara lite smågrejer bättre, orkar avstyra innan det blir något stort. Förr höll man på att 
tippa över kanten på grund av de senaste dagarnas haveri. Man har ju en annan reservkraft att 
plocka från nu.” 

“Hen vill hjälpa oss att vi fokuserar på att tänka hoppfullt och positivt. När jag tänker på 
hemterapeutens ord säger jag att hen har rätt. […] Jag minns hur dåligt jag mådde. Hur 
jobbigt det var och hur många problem jag hade. Jag hade en känsla av att hela världen har 
rasat på mitt huvud. Vad ska jag göra? Vad har hänt? Var ska jag börja? Hemterapeuten gav 
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mig verkligen hopp. Hen pratade med mig, sa att jag kan. Det gav mig energi, gav lite hopp 
om att jag ska försöka bli bättre.” 

Kunskap och förståelse för hur man får vardagen att fungera leder enligt informanter till bättre 
samarbete mellan föräldrarna. Det kan vara kunskap i form av nya kommunikationssätt både 
föräldrar-barn och föräldrar emellan. Flera beskriver också att barnens tilltro till problemlösning ökat, 
att de i högre utsträckning ber om hjälp med saker de tidigare fann olösliga. Perioden med 
hemterapeut upplevs ha öka lugnet och tryggheten och minskat konflikter och våld. Informanterna 
beskriver också att de fått bättre kunskap om hur samhället fungerar. Detta upplever flera ha lett till 
att synen på samhällsfunktioner som exempelvis socialtjänsten och polisen förändrats vilket i sin tur 
ökat tron på att familjen ska kunna få rätt hjälp. 

Många informanter beskriver att de blivit starkare och helare med hjälp av hemterapeuten. En 
beskriven känsla av att äntligen ha blivit lyssnad på och tagen på allvar är vanlig. Några beskriver att 
de fått en stärkt tillit till att de faktiskt kan vara föräldrar. Barnen i familjerna beskrivs både få vara 
mer barn och, i vissa fall, hjälpa till mer hemma. 

“Mina barn har sagt att jag har blivit hårdare sen hemterapeuten kom in i vår familj. Så här sa 
du förut och så här gjorde du förr. Så för mig är det bara positivt att mina barn har sagt såna 
saker. Ett kvitto på att det funkar.” 

De flesta informanterna beskriver att insatsen gett familjerna hopp om att det kan bli bättre. Det finns 
lösningar på problemen, något kan göras och de känner sig trygga. Detta leder i några fall till större 
lust att gå i skolan. 

“Mina barn brukade säga att skolan är värdelös. Varför ska vi studera? Vi kan inte språket, det 
går inte bra i skolan. Men sedan hemterapeuten kom in i våra liv har livet blivit mycket 
lättare.” 

Det är dock inte bara lusten att gå i skolan som påverkas utan flera informanter beskriver att de 
befinner sig i samhället mer än de gjorde tidigare och att de på grund av en lugnare tillvaro 
exempelvis fått en bättre arbetsmoral på sin arbetsplats. Informanterna beskriver att de har mer ork, 
mindre ångest och mår bättre psykiskt, vissa har kommit ur depressioner. Barnen i familjerna mår 
också bättre, enligt föräldrarna, och en informant säger att barnen nu förstår att deras föräldrar tycker 
om dem, vilket förbättrat den psykiska hälsan hos barnen. Att få hjälp upp från sina problem beskrivs 
göra att föräldrarna orkar med sina liv, eventuella jobb och barn. 

“Vill mitt barn prata sitter jag och lyssnar noga. Jag märker själv att nu beter jag mig 
annorlunda. Jag har blivit väldigt lugn.” 

Flera informanter pratar också om den ökade tryggheten i familjen. Hemterapeutinsatsen ger 
familjerna en människa de känner sig trygg med och detta beskrivs öka tilliten till att få stöd när man 
behöver det och till samhället. Att få hjälp verkar minska oron och ökar hoppet.  

“Mycket löser sig genom att jag känner mig trygg. Då känner de sig trygga.” 

Motsatsen beskrivs av den informant som avbrutit insatsen på grund av dåligt bemötande. Där har 
otryggheten ökat och hen släpper efter händelsen inte in okända människor i hemmet. Tilliten till att 
kunna få stöd i framtiden har också försämrats. 
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“Jag skulle behöva ha insatsen men jag vågar inte be om den igen på grund av en person. Alla 
är ju inte lika men jag vågar inte ta in någon alls i mitt hem efter den här händelsen så att jag 
har nekat hembesök av alla slag. Jag känner mig liksom dömd på förhand av allt och alla i 
princip. Det skadade jättemycket självkänslan och förtroendet och alltihop.” 

Familjeinteraktion och föräldraskap 

Med familjeinteraktion menas här exempelvis högre familjesammanhållning, familjerutiner, bättre 
kommunikation, mindre konflikter, bättre problemlösning och utförande av uppgifter samt högre 
engagemang. 

Informanterna beskriver att viktiga kunskaper de fått under tiden med sin hemterapeut är i form av 
verktyg i kombination med motivation att använda dem. Praktiska lösningar, planering och rutiner 
som fungerar i respektive familj. Dessa verktyg, ofta i form av små förändringar som underlättar tidigt 
i processen, leder enligt informanterna till att det blir lugnare hemma och exempelvis måltider 
fungerar med hela familjen. 

“Det är som natt och dag. Vi var färdiga att ge upp helt och hållet.” 

Flera informanter berättar att hemterapeuten hjälpt dem förändra relationerna i familjen. 
Hemterapeuten fungerar som medlare. Informanterna kan ha fått starkare band till och kommit 
närmare sin partner eller fått starkare familjekänsla. Flera informanter beskriver också en ökad 
acceptans för att familjen har vissa behov och därmed behöver ha det på ett annat sätt än andra. I 
några fall beskrivs också att hemterapeuten förbättrat öppenheten och kommunikationen mellan 
informanten, anhöriga och vänner vilket lett till att de fått större förståelse. En informant beskriver hur 
hen och partnern, på grund av förbättrad kommunikation, hjälper varandra mer som par men också ger 
varandra mer egentid för att orka. Tillsammans har de hittat sätt att förklara mående och kan nu lättare 
beskriva och förstå problem och behov. Bättre kommunikation gör att anhöriga och vänner kan ge den 
hjälp som familjen behöver. En informant beskriver också att insatsen öppnat upp acceptansen för att 
hen behöver ta emot hjälp. 

“Det har jag också fått lära mig i och med det här. Antagligen för att jag har fått se och känna 
på att jag inte alltid klarar saker på egen hand. Bara att komma över den tröskeln och faktiskt 
ta hjälp gör ju faktiskt saker lättare.” 

Att en hemterapeut kommer in i familjen beskrivs av en informant även ge avlastning för anhöriga. 
Beskrivningen gäller en person som gått från att hjälpa till varje dag till att nu kunna klara sitt liv 
bättre. 

Föräldraskap 

Informanterna beskriver viktiga kunskaper de fått under tiden med hemterapeut som verktyg i 
kombination med motivation att använda dem. Praktiska lösningar, planering och rutiner som 
fungerar i respektive familj. Verktygen beskrivs också ge en större självsäkerhet till föräldrarna i att 
de vet hur de ska tänka och göra. 

Några informanter beskriver att hemterapeuten hjälpt dem med gränssättning mot barnen och att det 
gör stor skillnad i familjen. Föräldrar beskriver hur de kan se och finnas till för alla sina barn. 
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Hemterapeutinsatsen beskrivs av några informanter också ge bättre kunskap om hur man tar hand om 
barn och barns behov. 

“Det har varit skönt både tekniskt och praktiskt och att få höra att vi sköter det bra. Det är 
flera som tycker att vi sköter det bättre.” 

Framtidstro 

En av de mest markanta skillnaderna informanterna beskriver efter insatsen är skillnaden i tron på 
framtiden. Hemterapeuten ger genom sitt sätt att vara och vad som händer hopp och lust att se framåt 
och exempelvis orka gå i skolan. De flesta informanterna ser ljust på framtiden eftersom de 
utvecklats, fått verktyg, kunskap, hjälp till mer hjälp och upp på banan. Att få hjälp upp beskrivs ge 
hopp och framtidstro samt ork att fortsätta kämpa. Några informanter vill dock få lära sig hur de ska 
göra i framtiden och verktyg att lösa sina problem själva, inte bara få hjälp i nuet. 

“Självklart om man har rätt person som kan hjälpa och har kunskap så självklart man mår 
mycket bättre. Man har ork i livet, man ser livet på ett helt annat sätt. Man ser att det finns 
hopp, att man kan göra saker, att man kan lösa saker.” 

Bilden av framtiden sägs ha ändrats på grund av insatsen och en informant säger att om familjen 
fortsätter på det inslagna spåret så blir det bra även om hela livet såg annorlunda ut senast familjen var 
lycklig. Flera uttrycker att familjeterapin har fått dem att börja våga drömma om till exempel jobb och 
lycka. 

“Alltså jag var ju så trasig att det inte fanns någon framtid. Det var ju att överleva från dag till 
dag.” 

Informanterna berättar om att de under tiden de haft hemterapeut fått större tilltro och tillgång till 
samhället och dess funktioner. Detta har skett på lite olika sätt utifrån familjens behov, genom 
exempelvis praktiskt stöd, vägledning och tillitsbyggande och beskrivs spela roll när informanterna 
berättar om sin syn på framtiden. 

Förbättringsområden 

Hemterapeutinsatsen täcker dock inte alla behov för alla informanter och nedan beskrivs områden där 
det finns förbättringspotential. 

Informanterna beskriver att de inte visste vad hemterapeutinsatsen var innan de fick tillgång till 
insatsen. En informant berättar dock att hen haft vänner som haft hemterapeut och var nöjda. Att inte 
veta vad insatsen går ut på gör enligt informanterna att de inte kan förvänta sig något. Enligt några 
informanter behövs det information ute i samhället om insatsen så den blir lättare att hitta och det blir 
lättare att förstå vad den går ut på. Om det fanns tillgänglig informanten skulle det leda till att det blir 
lättare att tacka ja. 

“Jag hade nog inga förväntningar alls. Jag visste inte riktigt vad det var från början. Jag tror 
inte att jag hade hört talas om det.” 

“Vi visste egentligen inte så mycket, vi visste bara att nu går det inte längre. Vi klarar det inte 
själva, någon behöver hjälpa oss. På vilket sätt hade vi ingen aning om. Vi visste inte alls vad 
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vi drog igång när vi sökte den här kontakten men det stod helt klart att någon behövde hjälpa 
oss att få rätsida på familjelivet.” 

“Kanske lite exempel på hjälp som en hemterapeut kan ge. Typ en liten folder eller så där det 
finns exempel, till exempel folk som haft det innan och vad de har fått hjälp med och hur. En 
fallbeskrivning, liten beskrivning av andras upplevelser. För det tror jag kan motivera mer till 
att tacka ja, mer än att ”det här kan vara bra för dig, att hen kommer och hjälper.” 

Om informanterna inte hade varit nöjda beskriver de att de skulle agera på olika sätt. Några skulle 
kontakta en chef eller sin handläggare och be om att få byta, några vet inte, skulle inte göra något åt 
situationen eller kanske börja ställa in besök.  

“Jag tror inte jag skulle göra så mycket [om jag inte var nöjd] Jag är exempelvis inte jättenöjd 
med mitt boendestöd. Hen är trevlig och så men det jag kanske märker med boendestödet är 
att jag ställer in väldigt ofta när hen ska komma. Hade jag varit missnöjd hade jag nog helt 
enkelt ställt in väldigt ofta och inte träffat hemterapeuten.” 

Information är, som nämnts ovan, ett förbättringsområde. Kunskapen om vilka andra insatser som 
skulle kunna hjälpa dem och hur man får tillgång till dem saknas också. Det behövs också information 
för att klargöra vad olika insatser innebär och vilka arbetsuppgifter olika personalgrupper har. När det 
blir avslut, vad som händer om familjen inte är redo och vad de ska göra om nya behov uppstår under 
insatsens gång samt information för att minska oron att barnen ska omhändertas av socialtjänsten.. 

“Det som stressar mig är att det bara är en period, det är bara ett år. Sedan så jag vet inte vad 
som händer. Jag har en känsla av att det kommer hända saker så jag skulle jättegärna fortsätta 
med sådan hjälp. […] Vad kommer hända efter?” 

En informant påpekar att det är bra om det blir en hemterapeut med rätt språkkunskaper från början så 
de kan kommunicera och förstå varandra. 

Hemterapeuten kan omöjligt täcka alla behov. Vissa behov beskriver informanter att de får och andra 
att de saknar. En informant vill till exempel att hemterapeuten och hen ska jobba tillsammans och det 
beskriver andra vara så bra med hemterapeutinsatsen. 

“Jag skulle behöva mer praktiskt stöd, två händer till. […] De hjälper mig inte att genomföra 
saker.” 

En annan informant vill ha hjälp att hitta fungerande lösningar. 

“Hur hittar jag huret att göra saker.” 

Det behövs också klargöras att hemterapeuten inte bör följa med föräldern i riktigt privata och 
känsliga ärenden utan att frågan kommer direkt från föräldern. 

Det sista förbättringsområdet som framkommer direkt från informanterna är avsluten. Många familjer 
har befunnit sig i problem och hopplöshet länge innan de fick insatsen och det kan ta tid att uppnå 
stabilitet. Flera informanter beskriver att deras familjer är i behov av långtidstrygghet i form av 
exempelvis adekvat boende och kunskap som inte insatsen gett dem utan där hemterapeuten konkret 
hjälpt till i nuet. Familjerna är stabila nu men vad händer efter insatsen? Att inte veta ger stress och 
oro och flera informanter ger önskemålet ”att insatsen ska pågå längre tid” som enda 
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förbättringsförslag. Att vänta tills familjen känner sig trygg och redo att avsluta beskrivs av en 
informant, som blivit lyssnad på och fått förlängt stöd, som viktigt. En annan informant tror att hens 
familj är redo att klara sig själva efter kanske två år. En informant berättar om nervositeten i att släppa 
taget. 

“Allt jag kan säga är att jag hoppas att hemterapeuten kommer att finnas i mitt liv i några år 
till så att jag kan bli av med stress och depression. Jag känner mig inte längre stressad av att 
hantera ett brev eller en faktura.” 

“Konsensus mellan oss och våra hjälpänglar är väl att det funkar ju faktiskt nu. Så vi känner 
att vi behöver släppa dem här, så att de kan gå och hjälpa de som har det mycket värre. Vi har 
ju liksom hamnat på rätt köl och kommit framåt. Sen skulle vi såklart gärna dra ut på det här 
hur länge som helst för att det gör oss så gott. Men det går inte att hävda att vi är i behov av 
den sortens stöd längre.” 

Diskussion 
Merparten informanter i brukarrevisionen beskriver sig själva som enormt nöjda med 
hemterapeutinsatsen och den stora frågan i hos oss i gruppen som jobbat med revisionen är vad det är 
som gör att de är så nöjda? I diskussionen nedan fördjupar vi oss i detta. 

Vad kan verksamheten och andra lära sig av att informanterna är så nöjda? 
Flera informanter beskriver nöjdheten beror på en kombination av direkt problemlösning, kunskap om 
hur de ska göra i framtiden och det känslomässiga stödet som gör att insatsen blir lyckad.  
 
Hemterapeutinsatsen beskrivs jobba med familjerna och deras individer som hela människor utifrån 
behov. Genom att inte utesluta någon del av livet eller familjen kan man hela tiden jobba där det gör 
störst skillnad och därmed få stora resultat utan att exempelvis vänta in andra insatser. Informanterna 
beskriver att de först får prata av sig och därefter ta steg framåt utifrån de stora problemen i familjen. 
Hemterapeuten får saker att hända och tillsammans skapar de olika bitarna en god spiral. 
Hemterapeuten är också hela tiden närvarande i processen och därför behöver familjerna inte vänta 
länge på feedback eller korrigeringar. 
 
I den stora genomgången av brukarrevisioner, Framgångsfaktorer för delaktighet3, där alla tidigare 
brukarrevisioner som genomförts i Region Uppsala och länets kommuner ingick, drogs slutsatsen att 
de som är nöjda med sina insatser ofta kan beskriva att de får det som de missnöjda beskriver att de 
saknar. Nöjda brukare blir lyssnade på med respekt och får sina behov mötta. De som är missnöjda 
känner sig inte respektfullt behandlade, upplever sig inte blivit lyssnade på och/eller får inte hjälp med 
det de behöver på ett sätt som passar brukaren. Detta är en viktig lärdom som styrks av resultatet i 
denna brukarrevision av hemterapeutinsatsen.  
 
De insatser som genom året fått bäst kritik i våra brukarrevisioner är denna brukarrevision av 
hemterapeutinsaten Uppsala kommun och den av Personliga ombud Uppsala län. När vi tittar på 
jämförelser enbart mellan dessa två verksamheter som i sina brukarrevisioner genom åren fått bäst 
resultat kan också vissa slutsatser dras. Både personliga ombud och hemterapeuterna ägnar, enligt de 

                                                        
3 Brukarrevisionsbyrån, BRIU (2021), ”Framgångsfaktorer för delaktighet”. 
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nöjda informanterna, tid åt att lära känna och då också lyssna in brukarna och deras behov. De 
påbörjar sedan insatsen där behovet är störst. Detta verkar ge en stor effekt på stressen och det 
psykiska måendet hos brukarna. I båda revisionerna beskriver informanterna att de inte står ensamma 
utan känslan är att professionen och brukaren delar ansvar och hjälps åt. Det är brukarnas förmåga och 
behov som styr och genom att relationen och tilliten byggs upp och stressen och ensamheten 
reducerats ökar långsamt brukarens förmåga. Någon som tror på brukarens förmåga, tror att det 
kommer lösa sig och hjälper till att hitta vägar framåt. är insatsernas kärna. 
 
Både hemterapeutinsatsen faoch personliga ombud beskrivs, av nöjda brukare, vara bra på att hjälpa 
sina klienter med att få sina behov uppfyllda av andra stödverksamheter. Båda verksamheterna finns 
också tillgängliga när brukarna behöver kontakta dem och är snabba med att hitta tider vilket beskrivs 
göra att stress och problem inte hinner eskalera. Flexibiliteten verkar också göra att brukarna litar på 
att få sina behov mötta när de uppstår och detta verkar över tid minska behovet av stöd. I båda 
verksamheterna beskrivs det också genom hela insatsen finnas tid att lyssna. 
 
Ytterligare en sak de som har personliga ombud och hemterapeuter beskriver sig ha gemensamt är att 
sitta fast i hopplöshet och oöverstigliga problem före insatsens start. Vid avslut skiljer sig 
verksamheterna dock åt. Personliga ombud är en insats brukaren har tillgång till tills hen själv är redo 
att avsluta, vilket är exakt det många informanter i denna revision har som önskemål. Familjer som 
mått så dåligt som många av de som intervjuats i denna revision bör få växa i trygghet och inte oroas, 
stressas och hindras i att börja må och fungera bättre.  

Referenser 
Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (2021), Brukarrevision Framgångsfaktorer för delaktighet 
https://briu.se/wp-content/uploads/2021/08/BrukarrevisionFramgangsfaktorer-delaktighet2021.pdf 
 
Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (2019), Brukarrevision av Personligt ombud Uppsala län 
https://briu.se/wp-content/uploads/2021/05/BRiU-PO-rapport-SLUTVERSION-1.pd 
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Bilagor 
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Vi vill intervjua dig! 
Vad tycker du om familjestöd? 
 
Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, BRiU, har fått i uppdrag att ta reda på hur personer som 
har familjestöd upplever att det fungerar. 
 
Dina upplevelser är viktiga!  
Vi vill intervjua dig som har familjestöd. Både barn från 12 år och föräldrar. Vi vill veta vad 
fungerar bra, mindre bra och vad som kan förbättras. 

Du kommer att få berätta om dina upplevelser kring till exempel bemötande, delaktighet och 
tillgänglighet, det stöd du får och vad du skulle behöva för att må bättre. 
Intervjuerna är anonyma. BRiU lagrar inte dina personuppgifter och familjestödsenheten får 
inte reda på vilka som har intervjuats. Vi som intervjuar kallas brukarrevisorer.1 

Vill du göra skillnad? 
Genom att bli intervjuad får familjestödsenheten chans att anonymt ta del av dina 
upplevelser kring bemötande, delaktighet och om du har förbättringsförslag. Intervjun tar 45-
60 min och du väljer om du vill träffa oss eller genomföra intervjun digitalt. Som tack får du 
ett presentkort på 100 kr. 

Intervjuerna kommer ske v. 15, 16 och 17 (11-29 april). 

Säg till din familjeterapeut att lämna vidare ditt namn till oss eller hör av dig till Hanna om du 
har några frågor eller om du vill bli intervjuad. 

hanna.radberg@briu.se  
Tfn: 070-285 60 24  
 

Läs mer om BRiU på vår hemsida:  www.briu.se 

 

 

                                                
1	Vi	som	intervjuar	har	egna	erfarenheter	av	av	vård-	och	stödinsatser	inom	socialtjänsten,	psykiatrin	eller	
socialpsykiatrin.	En	brukarrevision	är	en	undersökning	av	en	verksamhet	utifrån	brukare/patienters/klienters	
erfarenheter	och	upplevelser.	
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Frågeguide familjestöd 
Familjestödsenheten vill veta hur deras brukare upplever hemterapi. Man vill ha synpunkter 
och förbättringsförslag för att utveckla sitt arbete. BRiU har formulerat följande 
frågeställningar som ska besvaras med hjälp av intervjuer. 

-Vilken nytta ser brukarna med insatsen hemterapi? 
- Anser brukaren att hemterapi var den insats som hen behövde för att nå sina mål? 
- Hur delaktig uppfattar man sig kunna vara i insatsen? Vem bestämmer innehållet? 
- Upplever brukaren någon skillnad efter de fått hemterapi? 

  

Utifrån dessa frågor ha följande intervjuguide skapats. 

Upplevelse av hemterapi 
Berätta om hemterapeut- insats? (Hur har det fungerat)                                                                           

Känner du att du har fått hjälp med det du behöver? Det du önskade? 

Vilka förväntningar hade du i början på insatsen? (Har det blivit så? Vad har blivit 
annorlunda?) 

Vad skulle du behöva mer av i insatsen?  

Finns det något du helst varit utan i själva insatsen? 

Hur har det varit att ta emot stöd i ditt hem? 

Beskriv hur har samarbetet med hemterapeuten 
fungerat? 
Vem bestämmer vad ni gör/inte gör? 

Upplever du att hemterapeuten har förstått er situation? Hur märks det? 

 Lyssnar hemtterapeuten på dig? Säger vad du tycker och tänker?  

Hur märks det i dig när du känner att någon lyssnar? 

Känner du att hemterapeuten respekterar dina och din familjs gränser? 

Är det tydligt vad som förväntas av er och vad som förväntas av hemterapeuten? 

Är målbilden tydligt? Känns den meningsfull?  
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Hur fungerar kommunikationen mellan er och hemterapeuten? (både hemma och utanför 
bokade tider) 

Är hemterapeuten flexibel i sitt arbetssätt för att anpassa sig till er?  

Har det uppstått nya behov och situationer i familjen under insatsens gång? Hur har det 
påverkat den ursprungliga planeringen? 

Har du varit nöjd med din hemterapeut? 

Om nej, varför inte? Vad gjorde du då? 

  

Skillnad sedan innan? 
Upplever du att det blivit någon skillnad jämfört med innan ni hade/började med hemterapi? 

Om ja vad är skillnaden och vad beror det på? 

Om nej vad tror du det beror på? 

Gör du något annorlunda nu? 

Gör någon annan i din familj något annorlunda nu? 

Hur kommer det sig? 

Ser du på dig själv och din familj annorlunda jämfört med innan ni hade hemterapi? På vilket 
sätt? 

Hur ser du på framtiden? 



BRUKARREVISIONSBYRÅN             i UPPSALA LÄN
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BRUKARREVISIONSRAPPORT

Detta är en brukarrevision av insatsen hemterapi 
inom Familjestödsgruppen på Familjestödsenheten, 
Socialförvaltningen i Uppsala kommun. 

Familjestödsgruppen önskade att BRIU fokuserade på 
ämnesområdena bemötande, delaktighet, om det skett någon 
önskvärd förändring under tiden för insatsen samt huruvida 
brukarna vill rekommendera insatsen till andra.

Vi formulerade uppdraget utifrån följande frågeställningar:
- Vilken nytta ser brukarna med insatsen hemterapi?
-  Anser brukarna att hemterapi var den insats de behövde för 

att nå sina mål?
- Hur delaktig uppfattar man sig kunna vara i insatsen? 
- Vem bestämmer innehållet i insatsen?
- Upplever brukarna någon skillnad efter att de fått hemterapi?




