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BOENDE – FÖRR OCH NU



KALLE 30 år – 1960, 1980, 2000
1960                      1980                      2000

Bakgrund              Bakgrund Bakgrund

Sjukhus                Sjukhus Gruppboende

Avdelningsmiljö   Avdelningsmiljö Boendemiljö

Rutiner                  Rutiner Rutiner

Vardagen               Vardagen Vardagen

Ekonomi                Ekonomi Ekonomi



Antalet slutenvårdsplatser inom psykiatrin

1860 – 1 000      1960 – 33 752
1900 – 4 602      1980 – 28 900
1920 – 10 700      2000 – 5 500
1940 – 26 105 2014 – 4 350

2010 – bostad med SS – 9 300
– boendestöd      – 16 700



BOENDE – tidigare forskning

Boende – tillfredsställer behov
- 3 faser

- mentalsjukhus
- boendekedjemodell
- boendestödsmodell

- Institution/samhället



BOENDES PREFERENSER
HUR/VAR MAN VILL BO - 1

Deltagare – 44 från RSMH, 26 – 65 år, 19M

Nuvarande boendesit. = 37 i egen lägenhet

Tillfredsställelse – 17 mycket tillf., 16 delvis 
tillf., + 5 otillf.

Fortsätta bo – 29 vill stanna, 15 vill flytta

Vill bo – i egen lägenhet



BOENDES PREFERENSER - 2

- Bostaden:  Bra skick, attraktiv byggnad, tillräckligt 
avskild, tillräckligt stor, tryggt område, hiss/andra 
våningen, trevlig gårdsplan utanför, hyresbeloppet

- Läget: Nära - busshållsplats, centrum, familj/ 
vänner, sysselsättning, affärer, grönområde,

sjukhus/öppenvård, i en stad, ute på landet

- Personal: tillgänglig dygnet runt, dagtid



BOENDES PREFERENSER - 3

1. Hyresbeloppet           71      12. Nära centrum              45

2. Tryggt område           64      13. Nära familj/vänner     42

3. I bra skick                 63       14. Tillräckligt avskild     39

4. Nära grönområde      61      15. Hiss/andra vån.           35

5. Nära affärer               58      16. Attraktiv byggnad       32

5. Nära arb/syssels.       58      17. Ute på landet               22

7. Nära sjukhus mm      54      17. Personal dagtid           22

8. Tillräckligt stor         53 19. Personal dygnet runt   19



Boendestödjare - egenskaper

 Ha: humor, empati, personlig 
värme, livserfarenhet, kreativitet, 
tålamod, ett hjärta

 Förmåga att: se personen ej röran, 
lägga band på sina egna 
värderingar, stå med fötterna på 
jorden



Boendestödjare - egenskaper

 våga vara nära
 se individens behov utan att ta 

över, kunna visa vägen, stå ut 
med kaos

 bära stressen och ångesten, vara 
en enkel och vanlig människa

 trolla med knäna





VÅRDANDE/STÖDJANDE
HANDLINGAR

 Skapa och vidmakthålla relationer
- personalen visar dig att du kan lita på dem
- personalen visar dig att de är tillgängliga

 Stöd och uppmuntran
- personalen uppmuntrar dig när du gör något som är bra
- personalen hjälper dig att se dina möjligheter

 Socialt umgänge
- personalen uppmuntrar dig att prata med andra människor
- personalen deltar i aktiviteter tillsammans med dig



VÅRDANDE/STÖDJANDE 
HANDLINGAR

 Medvetandegörande samtal
- personalen talar med dig om hur de upplever ditt beteende
- om du gör något olämpligt så talar personalen med dig om
detta

 Reflekterande samtal
- personalen pratar med dig om dina känslor
- personalen pratar med dig om hur du upplever dig själv

 Praktiska färdigheter
- personalen pratar med dig om dina matvanor
- personalen uppmuntrar dig att hålla god hygien



VÅRDANDE/STÖDJANDE 
HANDLINGAR

Kategori Boende
förekomst

Personal
förekomst

Skapa relationer 66,9 94,0

Stöd och uppmuntran 51,9 79,0

Socialt umgänge 37,9 53,2

Medvetandegörande 37,5 52,6

Reflekterande 30,5 51,4

Praktiska färdigheter 43,1 62,0



VÅRDANDE/STÖDJANDE 
HANDLINGAR

Kategori Boende - Viktigt 
i hög/

mycket hög grad

Personal –viktigt
i hög/

mycket hög grad

Skapa relationer 80,1% 95,9%
Stöd och uppmuntran 75,3% 71,1
Socialt umgänge 64,6% 88,9%
Medvetandegörande 51,1% 74,9%
Reflekterande 50,3% 68%
Praktiska färdigheter 47,0% 65,3%



Tillfredsställelse med boende och boendestöd

Relativt hög grad av allmän tillfredsställelse med samtliga 
aspekter av boendesituationen (md 4,0) med undantag för 
aspekter som berör det sociala livet (md 3,5)

14,9% var otillfredsställda eller mycket otillfredsställda med 
boendesituationen

36,8% ville flytta någon annanstans



Prediktorer för allmän tillfredsställelse med 
boendesituationen

• Trygghet, säkerhet och avskildhet

• Graden av självbestämmande vid valet av bostad och 
bostadsområde

• Mängden information vid valet av bostad



Det bästa i boendesituationen

353 deltagare besvarade frågan – Totalt 631 uttalanden

Det sämsta i boendesituationen

326 deltagare besvarade frågan – Totalt 350 uttalanden



Bäst i boendesituationen

Ordinär bostad med bostöd

Bostadens fysiska miljö     62,0%

Trygghet i bostaden           21,8%

Frihet och självständighet  10,0%

Möjligheter till aktiviteter    2,9%

Möjligheter att ha husdjur    1,2%

Bostad med särskild service

Bostadens fysiska miljö     34,3%

Trevliga människor 32,9%

Frihet och självständighet  15,0%

Att få god mat och kaffe      7,5%

Möjligheter till aktiviteter    3,8%



Sämst i boendesituationen

Ordinär bostad med bostöd

Bostadens fysiska miljö     63,4%

Otrygghet i bostadsområdet 14,3%

Att vara ensam, utan stöd     11,8%

Bostad med särskild service

Vara hänvisad till människor          
man är obekväm med      32,1%

Begränsat självbestämmande             
och kränkt integritet        29,5%

Bostadens fysiska miljö       25,9%



Att bo och leva med psykisk funktionsnedsättning

Att ha önskemål och behov 
som alla andra

Att vara utsatt och sårbar

Att vilja vara fri och 
självständig



Att bo och leva i bostad med särskild service

Att ha andra människor 
omkring sig

Att vara berövad 
egenmakt

Att bo eller att ha ett hem

Att bo i en bostad med 
institutionell prägel



Att bo och leva i ordinär bostad med boendestöd

Att vara fri och 
självständig

Att vara ensam

Vardagslivet – ett 
omöjligt uppdrag

Att behöva stöd i vardagen

Att oroa sig för att mista 
stödet


