Socialtjänstförvaltningen
Staben

2006-01-18
Till ledningen för
verksamhet med
Personligt Ombud (PO)

Enkät angående verksamhet med Personligt Ombud (PO) för personer med psykiska
funktionshinder
Fyll i uppgifterna och e-posta till Helena Altvall via groupwise eller helena.altvall@sot.stockholm.se

Svar senast 28 februari 2006. Spara ner dokumentet i Word innan ni skickar svaren!

Uppgiftslämnare:
Stadsdelsförvaltning/Enheten för Hemlösa (EFH):
Namn:
Funktion:
1. När startade PO verksamheten vid din stadsdelsförvaltning/EFH? Årtal
2.

Finns det en ledningsgrupp för PO verksamheten?
1. Ja
2. Nej
Om Ja – vilka organisationer ingår i ledningsgruppen?

3. Borde ledningsgruppens sammansättning kompletteras eller förändras på något sätt?
1. Ja
2. Nej
Om Ja –på vilket sätt?
4.

Hur ofta sammanträder ledningsgruppen/år?
Antal gånger under 2005

5. Är ledningsgruppens uppdrag tydligt formulerat?
1. Ja
2. Nej
Om Nej –Kommentera!
Om uppdraget finns dokumenterat – vänligen bilägg detta.
6. Vilka har varit de viktigaste PO frågorna under det senaste halvåret?

7. Finns det systemförändringar som borde genomföras?
1. Ja
2. Nej
Om Ja – Vilka?
8. Är insatser/åtaganden gentemot de psykiskt funktionshindrade rättvist fördelade mellan
berörda huvudmän?
1. Ja
2. Nej
Om Nej – vad brister?
9. Vad var totalkostnaderna för PO verksamheten i din stadsdelsförvaltning/EFH
under 2005?
10. Hur mycket av dessa totalkostnader ersattes med statsbidrag
under 2005
11. Med hur mycket bidrog övriga huvudmän ekonomiskt till PO verksamheten under år
2005 i din stadsdel/EFH?
12. Hur bedömer du att behovet av PO tillgodosett i din stadsdel/EFH?
1.
Alla som tillhör målgruppen och söker får PO
2.
En del som tillhör målgruppen och söker PO kan av olika anledning inte få PO?
Uppskattningsvis hur många under 2005
Fler skulle behöva PO men söker inte. Uppskattningsvis hur många?
3.
13. Har du några ytterligare synpunkter på förbättringar eller förändringar av PO
verksamheten i din stadsdel/EFH?

Bilaga: Enkät till respektive PO.
(Enkäten har skickats direkt till PO verksamheten)

Bilaga
(har skickats direkt till respektive PO för
besvarande)

Enkätfrågor till Personligt Ombud (PO) i Stockholm
Fyll i uppgifterna och e-posta till Helena Altvall via groupwise eller helena.altvall@sot.stockholm.se

Svar senast 28 februari 2006. Spara ner dokumentet i Word innan ni skickar svaren!
Uppgiftslämnare:
POs namn:
Stadsdelsförvaltning/EFH:
Tel nr:

Besvara för var och en av dina aktuella klienter följande:
Klient
kod

Start

Initialt
överenskommen
tid

Kön
Kv/ Man

(1) (2)

Ålder
Bostad
-25, 26-45, 45- Egen
(1) (2)
(3) Annat

(1)

(2)

Försörjning
x)

Godman/ Typ av PO-tid Var fick
Förvaltare hjälp tim/
klienten
Ja Nej
xx)
månad info om PO
(1) (2)
(xxx)

x)
1) Förtidspension, 2) Ålderspension 3) Sjukbidrag 4) Sjukpenning, AFA, Rehabers. 5) Ekonomiskt bistånd 6) Lön/lönebidrag
7) A-kassa 8) Studiemedel 9) Annat
xx)
1) Ekonomi 2) Bostad/boendestöd 3) Arbete/sysselsättning 4) Fritid 5) Utbildning 6) Psykiatrisk vård 7) Somatisk vård
8) Överklagande 9) Annat
xxx)
1) SLL/psykiatrin 2) Annan myndighet/institution 3) Brukarorganisation 4) Anhörig/närstående 5) God man/förvaltare
6) POs uppsökande verksamhet 7) Annat alternativ

1. Hur många klienter har du avslutat under år 2005? Antal
2. Vad är de vanligaste orsakerna till att uppdragen avslutas?
3. Fanns det under 2005 personer som tillhörde målgruppen och som sökte dina tjänster som
PO men som du av någon anledning inte kunde åta dig?
1. Ja
2. Nej
Om Ja
a) Hur många sådana personer
b) Vilka var orsakerna till att du inte kunde åta dig uppdragen?
4. Hur bedömer du att behovet av PO är tillgodosett inom din stadsdel/EFH?
1.
Alla som behöver och söker får PO
2.
De flesta som behöver och söker får PO
3.
Många söker men får inte PO
4.
Många fler skulle behöva men söker inte.
Uppskattningsvis hur många under 2005 i din stadsdel/EFH?
.
5. Hur följer du upp ditt klientarbete?
6. Har det inträffat händelser/incidenter i ditt PO arbete då du skulle ha behövt mera stöd?
1.
Ja
Nej
2.
Om Ja – vilken typ av händelser/incidenter?
7. Hur dokumenterar du ditt klientarbete?
Bifoga blankett om du använder en sådan.
8. Vilken rapportering ger du till ledningsgruppen.
Bifoga eventuell blankett/statistikunderlag
9. Annan information av värde för utvärderingen.

Bilaga: Enkät till ledningen i din stadsdelsförvaltning/EFH
(Har skickats direkt till ledningen för besvarande)

