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För tredje året i rad har vi nöjet att presentera en katalog fylld med projekt som 
bedrivits i vård- och omsorgsförvaltningen under föregående år. Genom att presentera 
alla projekten på det här sättet vill vi inspirera och visa den kreativitet som finns i 
förvaltningen. Projekten i katalogen är främst lokalt utvecklingsarbete men vi passar 
även på att lyfta fram nationella och internationella projekt och jobbskuggningar. 

Sedan 2010 har vård- och omsorgsnämnden varje år avsatt medel för lokal utveckling 
i budgeten. Att bedriva utveckling i den egna verksamheten är ett roligt och viktigt 
arbete, till nytta för brukarna. Syftet med lokala utvecklingsmedel är just det – att öka 
kvaliteten för förvaltningens brukare.

För en lärande organisation är det viktigt att vi lär av varandra och de erfarenheter 
vi gör. Använd gärna kontaktuppgifterna som presenteras i katalogen och ta del av 
projektledares eller enhetschefers erfarenheter.  Passa på att inspireras och lära av 
varandra! 

Trevlig läsning önskar vi som sammanställt katalogen.

Lena Edholm, verksamhetsutvecklare 
Catrine Sangberg, kommunikatör

Det är glädjande att bläddra i denna katalog och läsa om alla projekt som genomförts 
i vård- och omsorgsförvaltningen under förra året. Projekten präglas av stort engage-
mang från er som drivit projekten och många bra lärdomar har konstaterats. 

Flera intressanta projekt har genomförts med hjälp av nationella och internationella 
stimulansmedel. Jobbskuggningarna, som är ett kommungemensamt utvecklingsar-
bete, bidrar också med många värdefulla insikter.    

Genom ert stora engagemang i att driva utvecklingsarbete har ni bidragit till ny  
kunskap och ökad kvalitet som gynnar våra brukare.    

Tack!

Ove Dröscher 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande

Inspiration, lärande och kunskap 

Tack till alla medverkande



Inspiration, lärande och kunskap 

Bild från en av utflykterna i projektet 
”Tillsammans uppleva fritid och kultur”.
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LOKALA 
PROJEKT 



 
VERKSAMHET: Kommunrehab

PROJEKTPERIOD: oktober 2014 

KONTAKT: Anna-Karin Bergman, projektledare, 315 23 34, 
Anders Alnesten, enhetschef, 315 23 31

Bakgrund och syfte
Vi ska införa ett nytt arbetssätt för rehabilitering av 
nyinsjuknade strokepatienter i ordinärt och särskilt 
boende. De ska få rehabilitering av högre kvalitet 
genom legitimerad personal för att återfå ökad grad 
av självständighet. Patienterna kommer att få in-
tensiv träning av arbetsterapeut/fysioterapeut under 
några veckors tid efter hemkomst från sjukhuset. 

Många strokepatienter drabbas av kognitiva svårig-
heter och för att kunna ge en förbättrad rehabilitering 
finns behov av utökad kompetens inom detta områ-
de. Arbetsterapin på Mölndals sjukhus skulle införa 
en ny rutin när det gäller bedömning av kognition. 
De hade genomfört en utbildningssatsning som vi 
ville ta del av för att kunna bedöma och behandla 
strokepatienter med hjälp av samma rutiner som 
slutenvården, för en sammanhängande vårdkedja.

Det nya arbetssättet innebär att patienterna får adl-
träning i hemmet i större utsräckning, vilket har 
prioritet 1 enligt de nationella riktlinjerna för stroke-
sjukvård.

Vad har hänt?
Projektets enda del var en utbildning i kognition för 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Utbildningen 
leddes av docent Ann Björkdahl, tillika leg arbetste-
rapeut, under fyra halvdagar i oktober. 

Kursen byggde på neuropsykologiska teorier med 
utgångspunkt i Alexander Lurias arbete. Rutin för 
kognitiv problematik som är framtagen på Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset presenterades och använ-
des som underlag för diskussion kring bedömning 
och åtgärder som är relevanta för vårt arbete med 
strokedrabbade patienter.

Strokerehabilitering
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Samtliga delar i kursen diskuterades med deltagarna 
i förhållande till den egna enhetens förutsättningar 
för att bli så praktiskt användbart som möjligt. 

All personal på Kommunrehab har gått kursen. En-
heten delades upp och gick vid olika tillfällen så att 
halva arbetsstyrkan alltid var i tjänst.

Resultatet för brukarna 
Kursen var en fortsättning på den strokesatsning som 
enheten inledde under 2013 i och med en uppdrags-
bildning i strokerehabilitering, 7,5 p, på Göteborgs 
universitet. 

Enheten i sin helhet har höjt kompetensen i strokere-
habiliteringen . Det har lett till att Kommunrehab nu 
under 2015, inom ramen för förvaltningens verksam-
hetsmål, gör en utfästelse mot strokedrabbade möln-
dalsbor som är inskrivna i hemsjukvård. Den går ut 
på att alla nyinsjuknade strokedrabbade patienter, ef-
ter bedömning, får träning av arbetsterapeut och/el-
ler fysioterapeut direkt efter utskrivning från sjukhus 
2-3 gånger per vecka under en sexveckors period. 

Vad vi känner till är detta en av de mest ambitiösa 
satsningar som någon kommunrehabilitering i Gö-
teborgsregionen gör. Kommunrehab Mölndal satsar 
på att bli en av Västsveriges ledande kommunala 
enheter inom strokerehabilitering.

Vad har ni själva lärt er? 
Nya kunskaper inom neurorehabilitering ger en 
större verktygslåda i rehabiliteringsinsatserna.

Vad händer efter projektet?
Genom den speciella satsning som görs på stroke-
patienter, formulerad i förvaltningens måldokument, 
lever effekterna vidare till gagn för våra patienter.
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VERKSAMHET: Lindome omvårdnadsteam

PROJEKTPERIOD: september 2014 - december 2014

KONTAKT: Camilla Andersson, enhetschef och  
projektledare, 315 28 27

Laptops som hjälpmedel  
för dokumentation

Bakgrund och syfte 
Tanken med projektet var att utveckla och effektivi-
sera dokumentationen inom hemtjänsten.

Vi vill arbeta för att varje kontaktperson utvecklas i 
sin dokumentation av genomförandeplan hos kund. 
Kunden ska vara delaktig i utformningen av planen 
och genom att dokumentationen görs direkt hos 
kund och sedan skickas direkt till planeraren via lap-
top så blir det en effektivisering av dokumentations-
arbetet.  Detta i sin tur leder till att det går snabbare 
med uppdateringar och vi säkerställer att genomför-
andeplanen blir aktuell och tydlig. Kunden blir tryg-
gare i att dokumentationen uppdateras snabbare.

Vad har hänt?
Under hösten 2014 har 15 personal från Lindome 
omvårdnadsteam deltagit i projektet. Två brukare 
har hittills deltagit.

Ledtiden för uppdatering av genomförandepla-
nerna mättes innan projektet startade och två 
bärbara datorer med mobilt bredband köptes till 
verksamheten. Behörighet till verksamhetssyste-
men för personal som ingår i projektet beställdes 
av enhetschef/projektledare.

Personalen gick en heldagsutbildning i dokumen-
tationssystemet Procapita och systemet Mobility 
Guard. Under utbildningsdagen fick personalen 
lära sig de båda systemen och utbildning i doku-
mentation i genomförandeplanen samt hur man 
skriver utförliga planer. De fick även, med hjälp 
av rollspel, träna på att ställa de ”rätta” frågorna 
till kunden, för att få ett tydligt och omfattande 
underlag till genomförandeplanen

Resultatet för brukarna 
Kunderna tyckte att det var positivt att tillsammans 
med kontaktmannen uppdatera genomförandeplanen 
direkt i datorn som personalen hade med sig ut. Det 
kändes tryggt att planen uppdateras direkt. 

Ledtiderna för dokumentationen har minskat. Nu 
ansvarar kontaktmannen för upprättande av ge-
nomförandeplan. Det görs direkt i dokumentations-
systemet Procapita och papperskopia dras ut direkt 
för påskrift av chef när personalen kommer till 
hemtjänstlokalen och återlämnas inom några dagar. 
Tidigare tog denna hantering av papperskopia ibland 
flera veckor, då samordnaren inte hann med doku-
mentationen.

Vad har ni själva lärt er?
Omvårdnadspersonalen i verksamheten har fått en 
ökad kompetens kring dokumentation och  
it-stöd. Kontaktpersonen känner ett helhetsansvar. 
Upplevelser från personalen är att man känner en 
ökad delaktighet i sitt arbete och det känns spännan-
de och roligt att få ta ett större ansvar kring doku-
mentationen. Yrkesrollen stärks.

Vad händer efter projektet?
Projektet blir ett permanent arbetssätt i verksam-
heten och resterande personal kommer under våren 
2015 få samma utbildning.
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Generationskören ”Elvis möter Agnes”

 
VERKSAMHET: Träffpunkten centrum

PROJEKTPERIOD: februari 2013 - december 2014

KONTAKT: Maria Johansson Berggren, 315 20 50 och 
Anneli Olsson, 795 14 39, projektledare, Lotta Malm, 
enhetschef, 315 28 22

Bakgrund och syfte 
Syftet med projektet var att yngre och äldre perso-
ner skulle kunna mötas kring musiken, vilket vi tror 
och hoppas kan bidra till att minska segregeringen i 
samhället och kanske förändra fördomar och före-
ställningar om varandra. 

Att sjunga i kör är en hälsofrämjande aktivitet. 
Stressforskaren och tillika körsångaren, professor 
emeritus Töres Theorell har forskat på hur musik 
påverkar vårt välmående. Han visar på sänkta stress-
hormonnivåer efter körsång samt att kroppens åter-
hämtnings- och återuppbyggnadsprocesser gynnas 
av att vi sjunger tillsammans i grupp. 

Vi jobbar för äldre personer där många har ett 
behov av att känna sig delaktiga, få en ny social 
gemenskap, få möjlighet att knyta nya kontakter och 
känna att de har något meningsfullt och roligt att 
leva för. De målen har även verksamheter som job-
bar för ungdomar och unga vuxna i Mölndals stad. 
Att sjunga i kör är en hälsofrämjande aktivitet som 
många gillar att göra.

Samarbetet för att ro detta projekt i land handlade 
om det över verksamhets-, förvaltnings- och organi-
sationsgränser. 

Vi ville att kulturen i kören skulle bygga på delak-
tighet så att kördeltagarna skulle känna sig så pass 
trygga att de vågade komma med egna idéer som att 
spela eget instrument, sjunga solo, ha idéer om var 
kören skulle kunna uppträda och så vidare.

Vad har hänt?
En generationskör på ca 30 personer varav 10-12 
personer var seniorer. Två personal från träffpunk-
terna har varit involverade, Studieförbundet Vux-

enskolan har hjälpt till med körledare och anmäl-
ningar. Kultur i Väst har bidragit med kompetens 
och ett ekonomiskt bidrag på 10 000 kr.  

Studieförbundet Vuxenskolan och träffpunkten 
annonserade gemensamt efter körledare och inter-
vjuer gjordes. Det blev en körledare som heter Jan 
Kobach. Kören startade den 8 oktober och träffa-
des vid elva tillfällen under hösten. Första tillfäl-
let var en introduktion och sedan har körledaren 
haft ansvaret för kören med stöd från personal. 
Personal från träffpunkten har hjälpt till med fika 
och material som behövts, till exempel att skriva 
ut texter och noter. Lokal bokade vi genom biblio-
teket, Bibliotekslabbet.

Resultatet för brukarna 
Cirka hälften av deltagarna har fortsatt (16-18 
personer). Några slutade för att det inte blev som 
de hade tänkt sig.  Kören ska passa för nybörjare 
och inte vara så strukturerad utan bygga på glädje 
och att ha roligt. Vissa var för duktiga och ville att 
att kören skulle vara på en högre nivå. De som nu 
är kvar känner glädje, gemenskap och lusten för 
musik.

Vad har ni själva lärt er?
Att man måste vara tydlig i marknadsföringen. Att 
inte vara med som privatperson om man håller i pro-
jektet. Att det inte var lätt att hitta en körledare.

Vad händer efter projektet?
Vi tänker att kören kommer att fortsätta våren 2015. 
Vi har lokal (Café Möllan) och samma ledare som 
i projektet. Att vara med i kören till våren kommer 
att kosta pengar vilket gör att vi inte vet hur många 
som vill fortsätta. Vi kommer att annonsera om 
kören igen, det ska vara minst 12 personer för att 
kören ska starta.
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Mötesplats Bifrost

 
VERKSAMHET: Bifrost äldreboende

PROJEKTPERIOD: mars 2014 - december 2014

KONTAKT: Birgitta Nordström, projektledare, 
0704-33 48 90, Emelie Sundberg, enhetschef, 315 27 72

Bakgrund och syfte 
Tanken med projektet var att personer som bor på 
demensboendet på Bifrost äldreboende ska få en 
meningsfull vardag och en plats att gå till för att ak-
tiviteter där de kan delta eller vara åskådare. De som 
önskar ska få ingå i en gemenskap – en samvaro. 

För de boende som har sina lägenheter i samma hus 
finns en aktivitetslokal, som bör utnyttjas för att till-
godose de boendes önskemål om en aktiv vardag. I 
anslutning till aktivitetslokalen finns en trädgård som 
blir en central mötesplats då det saknas balkonger på 
enheterna.

Tanken var också
- att inreda och skapa ett stimulerande rum att umgås 
i. En lokal och trädgård dit man kan gå på dagarna 
för att utföra aktiviteter eller enbart umgås och få 
byta miljö.
- att skapa delaktighet och bidra till aktivitet bland 
de boende. 
- att de boende får dagliga upplevelser från alla olika 
sinnen och ur olika perspektiv. 
- att bryta isolering och skapa gemenskap och till-
hörighet i deras nya hem. En mötesplats för boende, 
anhöriga och besökare.

Vad har hänt?
Projektledaren har i samråd med pensionärer, kol-
legor och chef inrett lokalen med olika inventarier 
och rekvisita, en inbjudande träffpunkt/mötesplats 
för pensionärerna där olilka aktiviteter och kultur-
evenemang arrangeras veckovis.

Projektledaren har köpt in och sytt gardiner, blom-
mor till altanen, tavlor till väggarna och material 
till olika aktiviteter så som målarfärg, penslar 

och papper. Vi har även köpt in hattar, porslin, 
vitrinskåp och garn från second hand. Allt utifrån 
pensionärernas behov och önskemål och utifrån 
överrenskomna aktiviteter.

Resultatet för brukarna 
Resultatet är mycket positivt och vi har haft aktivi-
teter och konserter i lokalen från 1 maj, två timmar 
varje dag måndag till fredag. I den stora lokalen 
finns även ett litet rum som vi nu fått ommålat och 
inrett med vilstolar, soffa, bord och konst på temat 
natur. 

Många bland pensionärerna upplever att det är en 
trevlig lokal och en möjlighet att se något annat än 
den egna enheten. Det har även skapats kontakter 
mellan pensionärer som bor på olika våningar som 
nu träffats under aktiviteter som de har gemensamt 
intresse för.

Tre fyra pensionärer har varit med vid inköp i 
second handbutiker samt vid iordningställandet av 
lokalen och samtliga 32 pensionärer har vistats i 
träffpunktslokalen vid olika tillfällen. 

Även personal, har tillsammans med sin kontaktper-
son (pensionär), vistats i lokalen och haft så kallad 
egentid. 

Anhöriga har även vistats där tillsammans med sina 
närstående för de tycker att det är en trivsam miljö

Vad har ni själva lärt er?
Det är viktigt att ha en central mötesplats i huset och 
en möjlighet att träffas utanför den egna enheten och 
som är inredd utifrån pensionärernas behov.

Vad händer efter projektet?
Aktiviteterna kommer att fortsätta och lokalen kom-
mer att nyttjas på samma sätt som under projektet.
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Väcka minnen till liv

 
VERKSAMHET: Eklanda äldreboende

PROJEKTPERIOD: juni 2014 - december 2014

KONTAKT: Birgitte Martinsson, projektledare, 727 77 61, 
Maria Halvarsson, enhetschef, 727 77 51

Bakgrund och syfte 
Vi har tidigare i vård- och omsorgsförvaltningen i 
Mölndal arbetat aktivt med reminiscensmetoden. 
Denna metod anser vi behöver väckas till liv igen 
och få en självklar plats på vårt äldreboende.

Själva ordet reminiscens betyder hågkomst el-
ler minne och metoden bygger på just människans 
minne. Hos personer med en demenssjukdom finns 
ofta minnen från barn- eller ungdomsåren kvar. Med 
hjälp av fotografier och olika föremål, kan samtals-
ämnen uppstå och minnen väckas till liv.

Reminiscensmetoden kan även vara ett instrument 
för att ge personer med en demenssjukdom en ökad 
självkänsla, en känsla av trygghet och stärkt identi-
tet. Deltagaren erbjuds att uppleva en tid när hon var 
aktiv och frisk. 

Genom dessa minnesstunder kan personer få uppleva 
känslan av kontroll då han eller hon väljer att dela 
med sig av de minnen man vill berätta om. Remini-
scens bidrar till ökad kommunikation genom sam-
varo med anhöriga och personal.

Med detta projekt ville vi väcka minnen till liv hos 
brukarna och på så sätt stärka deras identitet och öka 
deras livskvalitet.

Vad har hänt?
Projektledaren har köpt in ett skåp och saker att 
fylla skåpet med som kan väcka minnen till liv. 
Det har använts en hel del av brukarna på enheten 
och även av brukare på andra enheter som gått till 
reminiscensskåpet på egentiden bland annat. Det 
är mycket uppskattat och det är en aktivitet i sig att 
gå och plocka bland sakerna. 

Skåpet står på en av demensenheterna men kan 
nyttjas av hela huset.

Resultatet för brukarna 
Precis som projektets namn, att väcka minnen till liv. 
Vi har inte gjort någon enkätundersökning utan sva-
ren baseras på det som omvårdnadspersonalen och 
enhetschefen har observerat. Effekterna har blivit att 
brukarna kan gå fram till skåpet när de så önskar och 
plocka med sakerna som finns där i.

Vad har ni själva lärt er?
Reminiscensmetoden är väl grundad i verksamhe-
ten redan. Mer än en gång har vi fått se prov på att 
denna metod fungerar bra i många situationer och 
kan ge mycket glädje till brukarna.

Vad händer efter projektet?
Ett utvecklingsområde framöver kan vara att skapa 
cirklar där man använder skåpet som underlag för 
samtal både i grupp och enskilt med brukare. 

Att omvårdnadspersonalen är med och påminner om 
att skåpet finns och använder det i vardagen som ett 
verktyg till aktivering.
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VERKSAMHET: Brattåsgårdens äldreboende

PROJEKTPERIOD: april 2014 - december 2014

KONTAKT: Elisabeth Bölöni, projektledare, 795 11 35, 
Anna-Lena Bådersjö, 795 28 64, och Christina Fröjdlund, 
0709-83 13 74, enhetschefer

Hårkonstnärerna

Bakgrund och syfte 
Projektet var tänkt att ge en ökad livskvalitet för 
pensionärerna på boendet. I ett liv med ett funktions-
hinder, fysiskt eller psykiskt, kan det vara oerhört 
viktigt att få stöd i det kroppsliga och kunna känna 
att allt är som det brukat vara. Målet med projektet 
var att individen skulle få tillgång till sitt eget jag. 

En del av pensionärerna på boendet behöver i för-
sta hand uppmuntran och stöd i att överhuvudtaget 
ta steget till en hårtvätt, oftast personer med någon 
form av demenssjukdom. En frisörliknande utrust-
ning kan höja lusten och drivkraften och göra det 
enklare att tvätta endast håret, vid behov av detta. 
Många vill vara fina i håret och uppskattar frisörlik-
nande behandling med hårbottenmassage och upp-
rullning på spolar. Projektet var tänkt som ett kom-
plement till frisören och innehålla de komponenter 
som behövs mellan frisörbesöken.

Vad har hänt?
Ett set med hårtvättställ, frisörspegel, rullvagn och 
fotstöd har köpts in och testats på en demensenhet. 
Efter utvärdering har ytterligare tre set köpts in, 
det vill säga ett till varje enhet på boendet. Om-
sorgspersonalen har tidigare erfarenhet av att ha 
använt hårtvättställ och fått ett oerhört lyft, delvis 
genom en ökad motivation hos pensionären och 
delvis har resultatet varit en förbättrad ergonomi 
för personalen.

Resultatet för brukarna 
Utvärderingen visar att utifrån pensionärernas 
upplevelse har vi nått vårt mål och hårsetet fungerar 
som ett komplement till besöken hos frisören. De 
pensionärer som provat är positiva och upplever en 
frisörkänsla. 

Utifrån omsorgspersonalens synvinkel har hårtvätt-
stället brister i form av komfort och avrinning av 
vatten. Vi ser ändå att fördelarna överväger nackde-
larna så att samtliga pensionärer på huset som har ett 
behov och önskemål kan få möjlighet att använda sig 
av hårtvättsetet.

Vad har ni själva lärt er?
Det är viktigt att se nya möjligheter och ta tillvara 
medarbetarnas egna idéer och kunskap. Projektet 
Hårkonstnärerna har gett oss ett verktyg för pensio-
närerna, så att de kan få möjlighet att tvätta håret 
separat, känna sig fina i håret och få känslan av 
frisörupplevelse. Utrustningen gör att medarbetarna 
känner inspiration för att göra upplevelsen för pen-
sionären så bra som möjligt.

Vad händer efter projektet?
Vi uppmuntrar till användande av hårtvättställen på 
APT, brukarråd och i övriga forum, framöver. Ett 
tvättställ finns på varje enhet för lätt åtkomst och 
användning.



Vägen från ögat till magen

 
VERKSAMHET: Brattåsgårdens äldreboende

PROJEKTPERIOD: maj 2014 - december 2014

KONTAKT: Elisabeth Bölöni, 795 11 35, och Ylbere  
Berlajolli, 795 08 85, projektledare, Anna-Lena Bådersjö, 
795 28 64, enhetschef

Bakgrund och syfte 
De äldre behöver få i sig maten och tillgodogöra sig 
näring. Forskning visar att behovet av kalorier kan 
minska med ålder, men inte behovet av mineraler och 
vitaminer. Att maten smakar bra och är vällagad är 
viktigt, men många andra faktorer påverkar matlusten. 

Vi har matsvinn vid lunch och kvällsmål. Pensionä-
rerna har haft lite förbättringsåsikter om kvällsma-
ten. Eftersom restaurangpersonalen och kockarna är 
väldigt bra på att lyssna av pensionärerna och har ett 
gott samarbete med personal och enhetschefer bör-
jade vi fundera över om vi inte borde se över andra 
aspekter än kvaliteten på maten. 

Med projektet ville vi uppnå en högre kvalitet i mål-
tidssituationen och ökad kunskap hos medarbetarna, 
som kan leda till att pensionärerna får en mer proff-
sig servering, blir mer tilltalade av det som serveras 
och att det i sin tur leder till ökad aptit. 

Vad har hänt?
I november och december fick vi två mycket inspire-
rande halvdagar med Eleonor Schutt, matkonsulent 
på Hushållningssällskapet. Teoretisk kunskap om 
mat och uppläggning varvades med praktiska duk-
ningsmoment. 

Inför föreläsningarna köptes material för att öka inspi-
rationen vid dukning och servering och för att få möj-
lighet att använda samma material på enheterna. Visst 
porslin lånades, som exempel, från affären Duka. 

Projektet skulle avslutats med ett examensprov – en  
middag för pensionärerna. Den hann vi inte genom-
föra inom projekttiden eftersom utbildningen hölls 
sent på året. Istället arrangerar vi en vårmiddag där 
personal använder den kunskap de tillägnat sig. 

Resultatet för brukarna 
Brukarna informeras på brukarråd om personalens 
utbildning och om vårmiddagen. De har fått del av 
inspirationen i form av kreativa idéer och duk- 
ningar, på exempelvis nobelmiddag, jul och nyår. 

Vad har ni själva lärt er?
Pensionärerna bor i eget boende men är samtidigt 
våra gäster och kunder. De betalar för maten och ska 
därmed kunna förvänta sig en bra standard. Service-
förvaltningen ansvarar för matlagningen men vi kan 
göra mycket med uppläggning, garnering, bordsde-
koration, dukning och servering. Medarbetarna har 
fått kunskap som gör att vi kan jobba mer med det.

Vad händer efter projektet?
Den kunskap och de idéer vi fått fortsätter vi att 
använda. Det är helt i linje med nämndens vilja i 
verksamhetsplanen att satsa på utveckling av mål-
tidssituationen. Böcker och häften med servettvik-
ningar har delats ut. Vi fortsätter poängtera att det är 
viktigt att markera helg och högtider. 

På kostmöten med restaurangpersonalen har vi möj-
lighet hålla kunskapen vid liv men också att komma 
med nya idéer för att pensionärerna ska känna inspi-
ration, matlust och tillfredsställelse vid måltiderna. 

Kontakten med Hushållningssällskapet har lett till 
nya vägar till inspiration. Vi har erbjudits att delta i 
ett projekt som heter ”Mat och Musik”. 13
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VERKSAMHET: Lackarebäcks äldreboende

PROJEKTPERIOD: april 2014 - december 2014

KONTAKT: Karin Möglebust, enhetschef och projekt-
ledare, 67 33 02

Bakgrund och syfte 
I november 2013 var enhetschefen för C-huset och 
värdegrundsledarna på en utbildning där en av 
föreläsarna var Ingela Arvidsson, enhetschef på ett 
äldreboende i Åmål, Åmålsgården. Hon föreläste om 
hur hon och hennes medarbetare på ett strukturerat 
och inspirerat sätt hade arbetat med implementering 
av värdegrundsarbete. Upplägget infattade även 
friskvård i form av promenader, så kallade walk 
and talks. När vi sedan beskrev detta för kollegor 
på hemmaplan blev de också intresserade av detta 
arbete och ville vara delaktiga.

Lackarbäcks äldreboende behövde arbeta med att 
hitta en gemensam vi-känsla. Vi behövde arbeta med 
förändringsarbete och hur vi beter oss mot varandra 
och framförallt, reflektera kring hur det påverkar 
dem vi är till för, pensionärerna som bor hos oss. 

Med projektet ville vi uppnå en ökad delaktighet och 
en förståelse för att vårt mående påverkar brukare 
och sjuktal. I Åmål hade antalet långtidssjukskrivna 
gått från sex till noll personer på tre år.

Vad har hänt?
Vi startade upp projektet med ett studiebesök på 
Åmålsgården i Åmål den 11 april 2014. Syftet var 
att ta del av värdegrundsarbetet som de implemente-
rade i sin verksamhet under en femårsperiod. Vi fick 
också ta del av hur de nu jobbar vidare. 

Vi upplevde att det var ett mycket givande studiebe-
sök. Vi fick många idéer om hur ett långsiktigt och 
ständigt pågående förändringsarbete kan leda till 
en arbetsplats med mycket glädje, ansvarstagande 
medarbetare och en förnyad yrkesstolthet som kom-
mer brukarna till del genom ökad trygghet och större 
brukarkvalitet. 

Utveckla metoder för 
värdegrundsarbete 

Vi köpte boken ”Vem snodde osten” av Spencer 
Johnson. På höstens planeringsdagar läste medarbe-
tarna högt ur den och hade diskussioner som grun-
dade sig på bokens tema. 

Vi har haft walk and talks i små grupper, med ett 
givet diskussionsämne, som avslutats med en stunds 
reflektion. 

Många tankar och idéer som vi fick med oss från 
Åmål har funnits med i värdegrundsdiskussionerna, 
som en referensram för hur vi kan arbeta långsiktigt 
med förändring och värdegrund på Lackarbäck. 

Resultatet för brukarna 
Värdegrundsarbetet, med reflektionstid och värde-
grundsgrupper i olika konstellationer har gjort 
medarbetarna mer vana att reflektera kring sitt arbete 
och sitt bemötande. Det gör att brukarna möter mer 
lyhörd personal. 

Medarbetarna har själva satt igång processer, bland 
annat kring hur vi kan öka eller förbättra de aktivite-
ter vi har för våra brukare och hur kan vi ändra våra 
rutiner så att brukarna får en bättre vardag. 

Vad har ni själva lärt er?
De boende på Åmålsgården har fått ett levande och 
omtyckt äldreboende. Medarbetarna har bidragit till 
en trivsam och inspirerande arbetsplats. De berät-
tade med glädje och stolthet om sin arbetsplats och 
förändringarna som de varit med och genomfört. Alla 
förutsättningar finns på Lackarbäcks äldreboende för 
att kunna genomföra en liknande resa, vi är redan på 
god väg. Det som är viktigast, men ibland svårt att 
komma ihåg, är att förändringsarbete måste få ta tid, 
hållas levande och vara medvetet.

Vad händer efter projektet?
Värdegrundsarbetet fortgår med grupper som träffas 
regelbundet. Alla som var med i Åmål återkommer 
ofta till studiebesöket och hur vi kan dra nytta av de-
ras erfarenheter. Temapromenader med efterföljande 
reflektionsgrupper fortsätter. Alla förstår värdet av 
att hålla diskussionerna levande. 

Värdegrundsledarna har träffar tillsammans med 
Lena Kronberg, kulturkonsulent och värdegrundsle-
dare.
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Lustfylld grönska

 
VERKSAMHET: Eklanda äldreboende

PROJEKTPERIOD: juli 2014 - december 2014

KONTAKT: Ingrid Garhed, projektledare, 727 77 71, 
Maria Halvarsson, enhetschef, 727 77 51

Bakgrund och syfte 
Tanken var att projektet skulle leda till ett arbetssätt 
som främjar livskvaliteten för brukarna på Eklanda 
äldreboende. Att kunna använda de förutsättningar 
som finns på Eklanda på ett bra och lustfyllt sätt kan 
leda till ökade utevistelser och bra arbetsmetoder för 
att möjliggöra möten och samtalsämnen tillsammans 
med brukarna.

Vi ville kunna erbjuda en lustfylld och trygg träd-
gård för de boende på Eklanda äldreboende att vistas 
i. En trädgård där alla sinnen kan stimuleras. Vi vet 
av forskning som är gjord att miljön och naturen 
kan ha en positiv inverkan på människans hälsa. Att 
ha en vacker trädgård där både färger, dofter och 
smaker kan väcka minnen, stimulera våra sinnen 
och leda till samtalsämnen. Detta behöver utvecklas 
i trädgården så att det blir en oas under vår, sommar 
och höst för brukarna och deras anhöriga.

På Eklanda äldreboende har vi balkonger på båda 
sidor av huset. Den ena sidan vetter in mot trädgår-
den och den andra sidan mot gatan. Gatan är trafike-
rad och många personer går förbi under dagarna och 
kvällarna. Fördelen med balkongen som vetter mot 
gatan, är att kvällssolen skiner långt in på kvällen. 

Tanken är att ta tillvara de positiva förutsättningar 
som finns och skapa en behaglig miljö för brukarna 
att vistas i. På balkongen behövs växter som skydd 
mot trafiken och mot insyn. Vackra, väldoftande 
växter som stimulerar våra sinnen behövs även här.

Vad har hänt?
Vi har odlat kryddor på innergården utanför Lund 1, 
bland annat persilja, dill, dragon med mera. En av 
pensionärerna hjälpte till att plantera. Vi har även 
köpt in och planterat blommor som är vackra att 

betrakta på uteplatsen. Även i sommar blir det en 
trevlig aktivitet för de boende att tillsammans kunna 
plocka färska kryddor i trädgården.

Två personal på Lund 1 har köpt in bland annat 
blommor till balkongen som vetter mot gatan och 
som inte varit så mysig att använda för de boende. 
Balkongerna är snart inglasade och då kommer nya 
utemöbler och blommorna att passa perfekt för en 
rogivande miljö för både brukare och anhöriga.

Resultatet för brukarna 
Brukarna har nu möjlighet att i sommar gå ut och 
plocka färska kryddor till maten och att sitta på den 
inglasade balkongen och uppleva en rogivande och 
stimulerande miljö. 

Vad har ni själva lärt er?
Vi har lärt oss att miljön är viktig för brukarna och 
hur miljön kan bidra till både ro och kreativitet. 
Det är viktigt att motivera brukarna och ge dem 
möjlighet att vara delaktiga genom att de själva får 
odla och plantera växter. Vi har också lärt oss att vi 
kan arbeta på olika sätt för att synliggöra brukarens 
egen önskan och motivation.

Vad händer efter projektet?
Tillsammans med hjälp och stöd av omvårdnads-
personal få brukarna att använda den inglasade 
balkongen som en plats där kreativitet och reflektion 
kan få större utrymme. Att motivera brukarna att 
vistas ute på innergården med möjlighet att plocka 
färska kryddor samt beskåda de vackra blommorna.
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Må bra med spa

 
VERKSAMHET: Eklanda äldreboende

PROJEKTPERIOD: januari 2014 - december 2014

KONTAKT: Maria Halvarsson, 727 77 51, och Anna 
Schölin, 727 77 52, enhetschefer

Bakgrund och syfte 
Tanken med projektet var att kunna erbjuda brukarna 
som bor på Eklanda äldreboende ett ökat välbefin-
nande med hjälp av bland annat massage. Att kunna 
ge brukarna en stunds avkoppling där bland annat 
massage kan bidra till en ökad känsla av välmående 
och lugn. Tanken var också att inreda ett särskilt rum 
för spa-aktiviteter. En massagestol finns på boendet. 

Vi ville även utveckla arbetssätt och metoder för 
personalen för att kunna använda massagestolen som 
ett verktyg för att minska stress och oro hos boende 
som upplever detta. Forskningen säger att mas-
sage kan lindra stress och oro och bidra till ett ökat 
välbefinnande men även rent fysiologiskt för att öka 
blodcirkulationen.

Vad har hänt?
Varje kontaktperson har hjälpt de boende, som så 
önskat, att komma till spa-avdelningen, som är ett 
rum som inretts särskilt för detta. Där finns nu en 
massagestol som ger massage men det går också bra 
att bara sitta ner en stund för avslappning. Det finns 
också möjlighet att spela musik som kan bidra till 
avkoppling och en lugn stund, i vissa fall även hög-
läsning. Ljus och oljor för massage finns också. 

Olika spa-aktiviteter har utförts som bland annat 
fotvård, taktil massage samt hårvård för dem som 
önskat.

Resultatet för brukarna 
De boende har getts möjlighet att välja olika behand-
lingar efter önskemål. De som besökt spa-avdelning-
en har upplevt minskad oro och känt sig mer av-
slappnade. Tid för samtal, reflektion och lite filosofi. 
Samtalen har öppnat upp till bättre dialog. 

Många av de boende som besökt spa-avdelningen 
har upplevt en stund av bekräftelse som kan bidra till 
ökad livskvalitet.

Vad har ni själva lärt er?
En spa-aktivitet innebär en alldeles egen personlig 
stund för den boende - att bli omhändertagen av 
personal en stund i avslappnad och lugn miljö. En 
upplevelse av uppmärksamhet och beröring.

Vad händer efter projektet?
Fortsatt pågående arbete med att planera och utveck-
la inredningen i spa-lokalen men också att införa 
massage som en planerad aktivitet för de boende. 

Vi arbetar med att personalen i olika forum ska fråga 
vad den boende önskar för olika spa-aktiviteter och 
även vara delaktig i vad som är spa för den enskilde. 

Tre medarbetare är i nuläget ansvariga för utveckling 
av spa-verksamheten.
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Kul med musik

 
VERKSAMHET: Daglig verksamhet och Café Möllan

PROJEKTPERIOD: maj 2014 - november 2014

KONTAKT: Marianne Rudqvist, projektledare, 315 27 60, 
Mathias Aderby, enhetschef, 315 27 56

Bakgrund och syfte 
Tanken med projektet var att genom musiken skapa 
en känsla av gemenskap för alla kommuninvånare i 
Mölndals stad. 

Vi ville
– skapa en gemenskap över gränserna där alla är 
unika och lika.
– att våra brukare ska erbjudas nya kulturella sam-
manhang där de integreras med andra människor i 
Mölndals stad.
– utveckla det salutogena förhållningssättet genom 
att visa att våra brukare är en självklar del av hela 
samhället och att de kan delta i aktiviteter som är till 
för alla. Musiken är något som vi alla har gemen-
samt och därför en bra utgångspunkt för att minska 
på segregationen mellan normalstörda och utveck-
lingsstörda.
– inspirera kring uttrycket ”en för alla, alla för en” 
med det här projektet.

Vad har hänt?
Projektet har genomförts i samarbete med Träff-
punkten centrum, biblioteket och ABF.

Vi har bjudit in till fem tillfällen under året med olika 
framträdanden till exempel turbadur, musikquiz och 
dansband. Vi har varit 5-6 deltagare och 3-4 personal.

Gemensam planering inför varje tillfälle. Olika 
arbetsuppgifter som kassa, servering, värd, värdinna 
som hälsade gäster och artister välkomna. Delade 
även ut flygblad och utvärderingslappar.

Eftersom tillfällena var på eftermiddags- eller kvälls-
tid kunde även förvärvsarbetande och skolungdomar 
delta.

Resultatet för brukarna 
Gemensam planering inför varje tillfälle. Alla fick 
olika arbetsuppgifter att ansvara för som till exempel 
kassa, servering, värd, värdinna som hälsade gäster 
och artister välkomna. De delade även ut flygblad 
och utvärderingslappar. Deltagarna fick andra arbets-
tider än vanligt vilket var både positivt och negativt. 

Vad har ni själva lärt er?
Det har varit mycket tidskrävande. Att bedriva café-
verksamhet på dagen och sedan fortsätta på kvällen 
med Kul med musik har varit tufft. Caféet stänger  
kl. 16.00, Kul med musik öppnade kl. 17.00. Då hade 
vi kompletterat sortimentet i serveringen, arrangerat 
om och burit fram fler bord och stolar, dukat fint. 

Dessutom:
– Bra med sammarbets partner som ABF och Freja-
gatans dagliga verksamhet.
– Vid mörkare årstider är det svårt att nå de äldre. De 
vill ej gå ut när det är mörkt.
– Annonsering är jätteviktigt för att nå alla kommu-
nens invånare.

Vi har nått målet med projektet. Utvärderingen 
visade enbart nöjda gäster, mycket god stämning och 
ett positivt gensvar som har övervägt allt jobb.

Vad händer efter projektet?
Det finns önskemål om att projektet ska leva vidare. 
Planering påbörjades vecka 51 med flera arrangörer.
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Step by step

 
VERKSAMHET: Daglig verksamhet, Mölndalstrappan

PROJEKTPERIOD: januari 2014 - december 2014

KONTAKT: Susanne Lundh och Marie Olsson, projektle-
dare, 315 23 80, Anna H Johansson, enhetschef,  
315 27 57

Bakgrund och syfte 
Tanken med projektet var att skapa förutsättningar 
för ökad motivation, medvetenhet, bättre dygns-
rytm och samhörighet för att möjliggöra chanser till 
praktik eller arbete. Detta genom bättre hälsa och 
kost. Ge deltagarna möjlighet till vi-känsla att delta i 
samhällsaktiviteter som många andra. 

Påvisa glädjen att tillsammans med andra röra på sig 
och få en ökad kroppsuppfattning, självinsikt och 
ökat självförtroende. Målet var att delta i Göteborgs 
specialvarv 16 maj 2014.

Att under året få med så många andra dagliga verk-
samheter i Mölndals stad som möjligt så att detta 
kan bli ett mål för alla deltagare.

Vad har hänt?
De som arbetar på Mölndalstrappan har deltagit. 
Även all personal, sjukgymnast och dietist. Aktivite-
ter som genomförts är
• Innebandy en gång i veckan
• Promenader, i olika grupper med hänsyn till 

olika fysiska möjligheter
• Specialvarvet
• HLR-utbildning för deltagare och personal

Vi har haft en god närvaro i alla våra aktiviteter. Vi 
ser att resultat har uppnåtts i form av bättre kondi-
tion, ökad lust till gemenskap, en delaktighet och ett 
intresse för hur aktiviteterna ska se ut. Vi ska köpa 
in fler innebandyklubbor eftersom fler deltagare har 
tillkommit.

Resultatet för brukarna 
Vi har haft en god närvaro i alla våra aktiviteter där 
vi ser att resultat har uppnåtts i form av bättre kondi-
tion, ökad lust till gemenskap, en delaktighet och ett 
intresse för hur aktiviteterna ska se ut. Vi ska köpa 
in fler innebandyklubbor eftersom fler deltagare har 
tillkommit.

Vad har ni själva lärt er?
Att hela tiden ha en levande diskussion om daglig 
motion, kost och hälsa.

Vad händer efter projektet?
Projektet är implementerat i den dagliga verksam-
heten. Andra dagliga verksamheter har blivit intres-
serade.



Implementering av metod

 
VERKSAMHET: Dalig verksamhet, praktik och arbete, 
Spira, Frejagatans dagliga verksamhet, Butiken Forma, 
boendestöd

PROJEKTPERIOD: februari 2014 - december 2014

KONTAKT: Carina Andersson, 0709-80 87 60 och Sara 
Rosvall, 0707-69 04 65, projektledare, Anna H  
Johansson, enhetschef, 0707-69 04 26

Bakgrund och syfte 
Tanken med projektet var att arbeta fram SE-meto-
den genom hela daglig verksamhet för att öka bru-
karens möjlighet att komma ut på ordinär arbetsplats 
Tanken var också att befästa att daglig verksamhet 
arbetar aktivt ut mot arbetsmarknaden. Brukarens 
styrkor och resurser styr processen.

I verksamhetsplan 2014-2016 har vård- och omsorgs-
nämnden fastställt målet att andelen deltagare i daglig 
verksamhet med plats på ordinär arbetsplats ska öka.

Vi vet att SE-metoden ökar personernas möjlighet 
att närma sig den öppna arbetsmarknaden och det är 
så vi använder den. Vi tror att vi skulle kunna arbeta 
med metoden genom hela daglig verksamhet. Vi tror 
också att den är användbar i samband med att en 
person ska börja inom daglig verksamhet. Detta var 
vi intresserade av att få veta mer om och se hur det 
fungerar i praktiken.

Vad har hänt?
En styrgrupp för delaktighet inom daglig verksamhet 
och daglig sysselsättning har startats i syfte att arbeta 
fram en plan för implementering av SE (Supported 
Employment) och IPS (Individuel Placement and 
Support) i ordinarie verksamhet. Deltagare, ca 10 st, 
var områdeschef, enhetschefer inom daglig verksam-
het och daglig sysselsättning samt medarbetare inom 
daglig verksamhet och daglig sysselsättning. Ett 
styrdokument har arbetats fram. 

Vi gjorde ett studiebesök i Eskilstuna och i sam-
band med det deltog vi i en IPS-konferens. Syftet 
med konferensen var erfarenhetsutbyte och att få ny 
kunskap om hur Eskilstuna och övriga Sverige har 
arbetat med metoderna SE och IPS. Enhetschefer, 
medarbetare inom daglig verksamhet och daglig sys-
selsättning samt boendestödjare deltog. 

Ett nätverk har byggts upp med Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan för att underlätta samarbete 
som gynnar deltagare.

Deltagare har informerats om vilka möjligheter det 
finns att närma sig arbetsmarknaden. Informationen 
har lämnats via arbetsmarknadshandläggare, per-
sonal inom daglig verksamhet, LSS-handläggare 
samt genom samarbete med gymnasieskola, Försäk-
ringskassan och Arbetsförmedlingen. Deltagare har 
inspirerat och motiverat varandra.

En broschyr som beskriver vårt arbetssätt med SE 
har tagits fram och använts i mötet med deltagare.

Resultatet för brukarna 
Efterfrågan har ökat hos deltagare som söker praktik 
eller anställning. Ökningen kommer från personer 
inom gymnasieskolan, daglig verksamhet och från 
personer med nya LSS-beslut daglig verksamhet. I 
dagsläget 2015 är det kö till praktik och arbete.

2014 fick en deltagare inom daglig verksamhet an-
ställning. Vi tror att den siffran ökar under 2015.

Via SE och IPS erbjuds en väg till praktik, studier 
eller anställning. En väg där deltagarens delaktighet 
och empowerment gällande sysselsättning är i fokus.

Vad har ni själva lärt er?
Under resans gång upptäckte vi att projektets syfte 
var en del i ett större sammanhang än bara daglig 
verksamhet. Det medförde att det blev mer gräns-
överskridande och att vi fick tänka i större banor, vil-
ket gynnar deltagarna/medborgarna i Mölndals stad.

Det tar tid att implementera en metod. Det är roligt 
och utvecklande men det krävs också ekonomiska 
resurser och en gemensam värdegrund. 

Vad händer efter projektet?
1 januari 2015 blev arbetsmarknadshandläggarna 
inom daglig verksamhet och daglig sysselsättning en 
gemensam enhet med samma chef. Enheten utökas 
med ytterligare en arbetsmarknadshandläggartjänst 
för att kunna möta den ökade efterfrågan.

Implementering av metoden SE IPS fortsätter.
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En grönare vardag

 
VERKSAMHET: Servicebostad Lejonslättsgatan 30

PROJEKTPERIOD: våren 2014 - hösten 2014

KONTAKT: Carina Andersson, projektledare, 0707- 
29 31 89, Annika Rosén, enhetschef, 0707-69 02 55

Bakgrund och syfte 
Tanken med projektet var att ge brukarna på boendet 
möjlighet att vara delaktiga i trädgårdsarbetet, från 
början till slut. Att få se varifrån grönsakerna kom-
mer och se dem växa. Det är roligt och uppskattat att 
få plocka de grönsaker man vill ha eftersom vi själva 
lagar all mat. Ett projekt för alla på boendet. 

En projektledare utsågs bland personalen med upp-
drag att ansvara för projektet tillsammans med en 
av brukarna som har särskilt stort intresse för växter 
och trädgårdsarbete. Boendet har en idealisk uteplats 
för odlingar.

En rolig utmaning för alla på boendet, personal och 
brukare tillsammans. Tanken var också att avsluta 
projektet med en skördefest, men det hanns inte 
med.

Vad har hänt?
Projektledaren och brukaren med särskilt stort intres-
se av trädgården, genomförde projektet. Brukaren 

har tagit ett mycket stort ansvar i projeket, med gott 
resultat. 

Projektledaren och brukaren inledde projektet med 
att åka till Isakssons Handelsträdgård i Mölndal och 
planerade vilka växter och grönsaker som skulle kö-
pas in. Efter samråd gjordes inköpen. Dessa plante-
rades på uteplatsen och snart var det dags att plocka 
mogna grönsaker och växter, varje dag. Brukaren tog 
ansvar för vattning och rensning.

Resultatet för brukarna 
Framför allt har de boende uppskattat projektet, det 
är viktigt för välbefinnandet med dofter och smak-
upplevelser. Brukaren med särskilt intresse av att 
delta i trädgårdsarbetet har uppskattat att få vara med 
och ta ansvar i projektet hela vägen från projektstart.

Vad har ni själva lärt er?
Kontakten med brukaren blev nära och fin under 
projektets gång. Att få dela ett gemensamt intresse 
betyder mycket.

Vad händer efter projektet?
Planteringar planeras även under 2015. Pallkragen 
som köptes in finns fortfarande kvar och kan använ-
das till nya planteringar.



Bollhav

 
VERKSAMHET: Gruppbostad Annebergsvägen

PROJEKTPERIOD: april 2014 - december 2014

KONTAKT: Jaana Nilsson, projektledare, 0766-31 28 80,
Anna Jennbacken, enhetschef, 0709-64 76 46

Bakgrund och syfte 
Tanken med projektet var att öka välbefinnandet och 
minska stressnivån för de boende.

Personerna på boendet är över lag svåra att aktivera 
och tanken med projektet var att hitta bra alternativa 
aktiviteter för dem. En av de boende har tillgång till 
bollhav på sin dagliga verksamhet och det är mycket 
uppskattat. Så förslaget att ha ett bollhav på boendet 
kändes som en bra alternativ aktivitet. 

Flertalet av de boende kan uppleva avkoppling och 
minskad stress och ångest av vara i ett bollhav och 
det skulle kunna vara en bra aktivitet speciellt under 
vintern.

Vad har hänt?
Då projektpengarna inte räckte till inköp av hela 
bollhavet har vi själva byggt ramen. Det har fungerat 
bra, och vi har fått ett bollhav som är anpassat för 
huset. Vi byggde ett bollhav på hjul, så att det kan 
flyttas till de boendes lägenheter, men oftast står det 
i gemensamhetsutrymmet.

Resultatet för brukarna 
Bollhavet är en trivselhöjare i verksamheten och 
uppskattas av de boende. Det används flitigt av vissa 
boende i avslappningssyfte. Att sitta omgiven av bol-
larna skapar ett lugn och bollhavet används dagligen.

Vad har ni själva lärt er?
Eftersom projektpengarna inte räckte till inköp 
av hela bollhavet har vi själva byggt ramen Det 
har fungerat bra och vi har fått ett bollhav som är 
anpassat för huset.

Vad händer efter projektet?
Bollhavet används dagligen även efter projektets 
slut.

21



22

Sågdalsgatans blomstrande trädgård

 
VERKSAMHET: Gruppbostad Sågdalsgatan 9

PROJEKTPERIOD: april 2014 - december 2014

KONTAKT: Eva Björkman, projektledare, 87 55 45,
Maria G Svensson, enhetschef, 315 28 12

Bakgrund och syfte 
Vi som gjorde ansökan hade sett ett groende in-
tresse av trädgårdsarbete hos flera av de boende 
på Sågdalsgatans gruppbostad. Målsättningen med 
projektet var att öka trivseln och kreativiteten hos de 
boende och bidra till en meningsfull fritidssysselsätt-
ning. En av boende är ålderspensionär och hade inte 
längre någon daglig verksamhet. I en nära framtid 
blir ytterligare två boende ålderpensionärer. 

Vi som jobbar på boendet, och skrev ansökan, skulle 
fungera som arbetsledare.

Tanken med projektet var att i samarbete med de 
boende plantera egna grönsaker, blommor och pryd-
nadsväxter. Vi planerade att tillsammans med bru-
karna dra upp en del växter från frö, men också köpa 
växter från plantskolor. Att dra upp växter från frö 
var tänkt som en lärdom för de boende i hur växtri-
ket fungerar.

Vad har hänt?
Vi har tillsammans med flera av de boende på Såg-
dalsgatan planterat blommor och  prydnadsväxter 
och gjort grönsaks- och kryddväxtodlingar i två 
pallkragar. 

Vi har gjort i ordning och planterat 20 kvadratmeter 
rabatter, odlingsbäddar och krukor en blomstrande 
uteplats på solsidan av gruppbostaden.

Resultatet för brukarna 
Uteplatsen i solen har varit mycket uppskattad och 
använd. 

De brukare som har de fysiska förutsättningarna 
(tre stycken) att aktivt arbeta med trädgårdsarbete 
har jobbat tillsammans med oss i projektet. Det har 
grävts, såtts, vattnats, skördats, körts med skottkärror 
med mera. De har känt att de har behövts i arbetet. 
Kanske att det inte hade gått utan dem.

Vad har ni själva lärt er?
Det har känts gott att arbeta sida vid sida med 
våra brukare. Det har också varit fint att se hur 
självförtroendet hos dem har ökat och vi har lärt oss 
en del om att lösa problemet med mördarsniglar.

Vad händer efter projektet?
Krukorna, pallkragarna och rabatterna finns kvar. Vi 
som lett projektet kommer tillsammans med bru-
karna att fortsätta även nästa år. Förhoppningsvis är 
vi lite klokare och mer erfarna.



Musik- och sångprojektet

 
VERKSAMHET: Gruppbostad Piltegatan

PROJEKTPERIOD: januari 2014 - december 2014

KONTAKT: Fredrik Silfverstolpe, projektledare och  
enhetschef, 0723-85 19 93

Bakgrund och syfte 
Med projektet ville vi

• fånga de boendes musikintresse.

• skapa social gemenskap – ett gemensamt  
projekt.

• få minnas – till exempel, visor med mera.     

• skapa glädje och meningsfullhet.

• ha musikstunder gemensamt och enskilt.

• föra dialog med de boende om hur vi ska göra 
och önskemål om musik. Försöka få dem att 
minnas och berätta om musikens betydelse.

Vad har hänt?
Vi har köpt instrument som både brukare och per-
sonal använder: gitarr, tamburin, stämdosa och tre 
maracasägg. Spontana och planerade musikstun-
der med gitarrspel och sång, har ofta genomförts i 
gruppbostadens allrum. Antalet deltagare har varierat 
mellan en brukare och en personal till åtta brukare 
och fyra personal. Ett par gånger har även deltagare 
från gruppbostaden på entréplan deltagit. Vi har spe-
lat, sjungit, önskat låtar och delat med oss av musik-
minnen. Även enskilda musikstunder med brukare i 
deras lägenheter har genomförts.

Resultatet för brukarna 
Resultatet har varit mycket positivt och uppskattat. 
Brukarna önskar fortsätta med musikstunder. Sång 
och spel ger inspiration till att röra på kroppen vilket 
är nyttigt för var och en. Glädje, social gemenskap, 
minnen och intressen kring musiken har lyfts fram i 
samtal med brukare och personal. 

Personalen visar lyhördhet för brukarnas önskemål 
och reaktioner i musikstunderna. Möjligheten att 

erbjuda musikstunder innebär en känsla av menings-
fullhet för både brukare och personal.

Vad har ni själva lärt er?
För vissa brukare har kära minnen kommit 
tillbaka, som vi kan prata mer om. För andra har 
musikintresset minskat eller försvunnit. Musik är 
ett mycket bra redskap för att skapa gemenskap och 
samspel. Vi har lärt oss att vi själva, med de resurser 
vi nu har, kan skapa mycket givande musikstunder i 
gruppbostaden. Vilket är betydelsefullt också för de 
brukare som har svårighet eller inte önskar gå ut till 
musikarrangemang eller liknande i samhället.

Vad händer efter projektet?
Musikstunderna fortsätter ett par gånger i veckan. 
Instrumenten finns kvar och flera av personalen vill 
lära sig och träna att spela på instrumenten. Musikin-
tressen har upptäckts hos brukarna som inspirerat att 
gå ut och ta del av konserter och musikarrangemang 
i samhället, till exempel på Dalheimers hus och på 
Liseberg. 

Musikstunderna på plan 1 har inspirerat brukare och 
personal i gruppbostaden på entréplan där det nu 
finns önskemål om att starta en kör.
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Fortbildning autism

 
VERKSAMHET: Fortbildning autism

PROJEKTPERIOD: februari 2014 - december 2014

KONTAKT: Jennie Andersson, projektledare, 0702-12 07 99, 
Anna Jennbacken, enhetschef, 0709-64 76 46

Bakgrund och syfte 
Med vårt projekt ville vi att personal som i sitt 
dagliga arbete möter brukare med utmanande och 
hotfulla beteenden ska bli så bra rustade som möjligt 
för detta. 

Vi ville 

– hitta de mest respektfulla arbetsmetoderna och 
undvika utåtagerande situationer och självskadebe-
teende.

– att personalen ska ha kunskap om hur man kan 
agera på ett respektfullt sätt när situationer med 
utmanande och hotfulla beteenden uppstår.

– att personalen får användbara färdigheter som ska-
par en lugn och trygg miljö för boende på Rantorp 
och Annebergsvägen, och för personal och anhöriga.

Vad har hänt?
Totalt 20 medarbetare från Annebergsvägens grupp-
bostad och Rantorps serviceboende har deltagit på 
studio 3-utbildning, en metod och ett förhållnings-
sätt som är till hjälp i bemötandet av utmanande 
beteende. Utbildningen är baserad på forskningsre-
sultat och noggrann klinisk prövning.  

Efter utbildningen har man observerat, dokumente-
rat och utvärderat vad som fungerar bra och mindre 
bra. Projektledaren har informerat kollegor kring 
framsteg och misslyckanden och vi har tagit del av 
varandras erfarenheter. En särskild projektgrupp som 
har arbetat mer intensivt med metoden har träffats 
för att diskutera utvecklingen.  

Projektledaren har informerat övrig personal vid 
varje APT och brukarmöte hur metoden utvecklats. 
Vi har också implemeterat metoden i genomförande-
plan och i nya arbetsbeskrivningar.

Personalen som gått studio 3-utbildning från Ran-
torps servicebostad och Annebergsvägens grupp-
boende har hjälpt till på andra enheter inom funk-
tionshinderverksamheten i samband med utmanande 
situationer.

Resultatet för brukarna 
Projektet har resulterat i
– att personalen arbetar och bemöter brukarna så 
respektfullt som möjligt i svåra utåtagerande situa-
tioner.
– att personalen är duktigare på att dämpa frustration 
och upprördhet hos brukarna.
– att personalen har kunskap om hur man hanterar 
olika situationer utan fysiska ingrepp.
– säkra ingripanden accepterade av både brukare och 
personal.
– ökat självförtroendet i bemötande mot brukarna 
hos personalgruppen, vilket ger brukaren positivare 
erfarenheter. 
– minskat antal negativa upplevelser för brukarna.

Vad har ni själva lärt er?
Personal som i sitt dagliga arbete möter brukare med 
utmanande och hotfulla beteenden har blivit bra 
rustade för detta. Vi har hittat bra arbetsmetoder och 
personalen har kunskap om hur man kan agera på 
ett respektfullt sätt när situationer med utmanande 
och hotfulla beteenden uppstår. Personalen har fått 
användbara färdigheter som skapar en lugn och 
trygg miljö för boende och personal.

Vad händer efter projektet?
De nya arbetsmetoderna har implementeras i ge-
nomförandeplanerna och i övrigt pedagogiskt arbets-
material kring brukarna och lärs ut i samband med 
introduktion av nya medarbetare.



Tillsammans uppleva fritid och kultur

 
VERKSAMHET: Servicebostad Tegelformsgatan

PROJEKTPERIOD: ???? 2014 - december 2014

KONTAKT: Samuel Asmelash och Maria Andersson, 
projektledare, 0708-78 33 89, Birgitta Theandersson, 
enhetschef, 27 80 05

Bakgrund och syfte 
Syftet med projektet var att

– stärka självförtroende och självkänsla hos varje 
brukare/deltagare genom att de skulle hålla i varsin 
cirkelträff.

– stärka gruppkänslan på boendet genom upplevel-
ser, goda erfarenheter och minnen tillsammans.

– öka brukarnas välmående och välbefinnande till 
följd av själva utflykten, tillfredsställelsen att hålla 
i en studiecirkelomgång, deltagande i studiecirkel 
med givande diskussioner med övriga deltagare. 

Tanken var att ge brukarna chans att få uppleva 
sådant som de annars inte skulle komma iväg på, på 
grund av bristande ekonomi, omvärldskunskap och 
förmåga till initiativ. Deras tidigare erfarenheter av 
kultur och fritidsaktiviteter är begränsade. Utflyk-
terna och aktiviteterna, med förberedelser, är en del 

i arbete med normalisering. Genom projektet fick 
brukarna erfarenheter som kan bidra till en ökad lust 
att även i framtiden gemensamt, eller på egen hand, 
ta initiativ till fritidsaktiviteter av skilda slag.

Vad har hänt?
Två aktiviteter har bekostats av projektmedel: en 
heldag på Gökboet i Sankt Jörgens park, och en 
utflykt till Skara sommarland. Fyra brukare och två 
personal var med på Gökboet. Tre brukare och två 
personal åkte till sommarland. 

Vi valde att förlägga aktiviteterna på sommaren. 
Erfarenheter från tidigare somrar har visat att när 
brukarna har semester från daglig verksamhet uteblir 
en tydlig veckostruktur, och den behöver ersättas. 

Fler aktiviteter och utflykter genomfördes och be-
kostades av brukarna själva, bortsett från bilresor. 

Resultatet för brukarna 
Sommarens strukturerade aktiviteter har gett tydliga 
positiva effekter som visat sig under hösten. Gemen-
skapen mellan brukarna har stärkts.

För en brukare blev sommaren den bästa på länge 
genom meningsfulla saker att göra, som han själv 
varit med och valt. Veckorna fick struktur med saker 
att se fram emot. Brukarens mor sa att detta var 
första sommaren hon inte behövt vara orolig för sin 
son. Han hade mått så mycket bättre än vid tidigare 
ledigheter. En annan brukare mådde också bättre 
än vanligt. Han har ett stort socialt behov, och fick 
det tillgodosett. Vi har noterat att det ger långsiktig 
verkan att ha gemensamma mål och projekt, där både 
brukare och personal är delaktiga. Vid utflykten till 
Skara sommarland bjöd vi med en brukare och en 
personal från ett annat boende. Det blev lyckat.

Vad har ni själva lärt er?
Brukardelaktighet är viktigt. Vi kan arbeta för att 
bjuda in brukarna. Att arbeta med delaktighet ger mer 
delaktighet. Brukarna har själva önskat fler husmöten.

Vad händer efter projektet?
Projektet har varit så lyckat att vi ansökt om medel 
även för 2015, men då tillsammans med Lejonslätts-
gatan 22A, våning 3. 
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VERKSAMHET: Lindomes dagliga verksamhet, Attendo

PROJEKTPERIOD: februari 2014 - december 2014

KONTAKT: Jennie Congiu och Aleksandra Petersson, 
projektledare, 99 56 31, Petra Runevik, enhetschef, 
0722-30 37 23

Bakgrund och syfte 
Vi ville genom projektet vidareutveckla brukarnas 
förmågor och färdigheter och anpassa lärandemiljön 
så att den blir mer begriplig och hanterbar. Det sker 
genom att miljöer, aktiviteter och uppgifter förkla-
ras, utformas och görs förutsägbara på ett visuellt, 
tydligt och strukturerat sätt. Brukaren ska kunna se 
vad som exempelvis är sinnesstimulerande aktivitet, 
vad som är arbetsplats och vilken plats i rummet 
som symboliserar exempelvis vila, äta, fysisk aktivi-
tet och så vidare.

Vårt arbetssätt är tydliggörande pedagogik mot våra 
brukare och det ville vi vidareutveckla utifrån bru-
karnas perspektiv och behov. 

Vi vet att miljön har en väsentlig betydelse för att 
stimulera till aktivitet och till att kunna göra med-
vetna val, till att bidra till utveckling, till att skapa 
trygghet och arbetsro och till att motivera till kom-
munikation för brukaren.

Tanken med projektet var att bidra till deltagarnas 
välbefinnande och deras möjlighet att utveckla kom-
munikation och sinnen samt att öka deras möjlighet 
till medbestämmande och delaktighet.

Vad har hänt?
Grupprummet har gjorts om till en aktiv del och en 
sinnesstimulerande del som också inbjuder till lugn. 
Rummet har målats om av personalen. I den aktiva 
delen finns ett skrivbord och miljön är avskalad med 
syfte att kunna koncentrera sig i aktiviteten. 

Den andra delen inbjuder till mer intryck som är 
uppsatta på väggarna samt ljussättning. Draperi delar 
av de olika delarna. Fåtölj är inköpt och olika före-
mål som stimulerar de olika sinnena. 

Personal i arbetsgruppen Strövarna/Njutarna har 
genomfört projektet. Brukarna, sex personer, arbetar 
i rummet.

Resultatet för brukarna 
Rummet kan användas till flera syften, aktivitet el-
ler vila och sinnesstimulans.  Brukarna vistas i den 
miljö som är inplanerad utifrån vilken aktivitet som 
ska utföras men om dagsformen kräver något annat 
finns fler möjligheter.

Vad har ni själva lärt er?
Att ta vara på befintliga områden och att det fungerar 
att ha ”ett rum i rummet”.

Vad händer efter projektet?
Rummet är i ordningställt och brukarna vistas där 
måndag till fredag varje vecka.

Främja kommunikation och sinnes- 
utveckling inom funktionshinder



Nattsömn och vila för våra brukare

 
VERKSAMHET: Attendo Brogårdens äldreboende

PROJEKTPERIOD: mars 2014 - december 2014

KONTAKT: Eva Carlsson, projektledare, 99 64 86,  
Marianne Hjortmarker, verksamhetschef, 0733-34 76 12

Bakgrund och syfte 
Syftet med projektet var att förbättra nattsömn och 
vila för brukarna på Brogårdens äldreboende.

Målet med projektet var en ökad daglig aktivitet 
med utvilade brukare med förbättrad sömnstatus. 
Huvudsyftet var att de själva skulle få välja sin egen 
uppsättning av sängmaterial för att öka självbestäm-
mande, delaktighet och inflytande enligt Socialsty-
relsens värdegrundsrekommendationer.

Vad har hänt?
Totalt var det 19 brukare som ingick i projektet. 

Personalen fick en halvdags utbildning/föreläsning 
om vila och återhämtning. En av personalen har 
även genomfört en utbildning i projektarbete genom 
Attendo. Verksamhetschefen har inhandlat täcken av 
olika värmegrader, kuddar av olika hårdheter samt 
påslakan och örngott av varierande kvalitet. Brukar-
na får själva välja bland de olika alternativen för att 
på så sätt kunna påverka nöjdheten och delaktighe-
ten av sin planerade vila och ge bättre förutsättningar 
för en god nattro.

Resultatet för brukarna 
Brukarna blev mer aktiva på dagarna efter en god natt-
sömn och upplevde att de hade mindre värk, bland an-
nat i nacke och rygg. Eftersom brukarna hade mer ork 
på dagarna att delta i olika aktiviteter dag och kvällstid 
sov de bättre på nätterna.

Vad händer efter projektet?
Resultatet kommer att utvärderas av projektansvarig 
och verksamhetschef. Brukarna kommer att på en 
skala få göra en bedömning hur nattsömnen har varit 
och hur den förbättrats eller försämrats. Kontinuerlig 
uppföljning månatligen i små grupper eller individu-
ellt.

Vi kommer att vidareutveckla projektet genom att 
låta de boende prova på vår återhämtningsfåtölj.
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NATIONELLA  
PROJEKT 



Projekt ICF

PROJEKTPERIOD: juni 2013 - december 2014

KONTAKT: Fredrika Stigsson, projektledare, 315 24 12

Syfte 
Projektet består av olika delar. En av delarna syftar 
till att utveckla en högre grad av systematik och 
likvärdighet i handläggningen och bedömningen av, 
i första hand, hemtjänstärenden, genom att införa 
Socialstyrelsens modell ”Äldres behov i centrum” 
(ÄBIC). I den modellen ska information klassificeras 
enligt ett urval från en internationell klassifikation 
som används 
vid beskriv-
ning av hälsa 
och hälsore-
laterade till-
stånd. Klas-
sifikationen 
förkortas ICF 
och det står 
för Interna-
tional Clas-
sification of 
Functioning, 
Disability 
and Health.

En annan del i projektet syftar till att se till att 
brukare får hemtjänstbeslut på särskilt boende och 
att förvaltningen får ett underlag på hur bemanning 
utifrån behov kan förbättras. Tanken med detta är 
att förstärka individens behov och rättigheter som 
utgångspunkt. Bakgrunden är en ny föreskrift från 
socialstyrelsen som skulle träda i ikraft 31 mars 
2015, men som nu är uppskjuten på obestämd tid.

Den sista delen i projektet syftar till att göra ersätt-
ningsmodellen för utförare av hemtjänst lättare att 
förstå för utförarna och göra den mer gynnsam för 
de mindre utförarna jämfört med dagens modell 
och förstärka individens behov som utgångspunkt i 
utformandet. 

Vad gjorde ni?
Under 2014 har en pilotgrupp med biståndshandläg-
gare provat att arbeta efter ÄBIC och ett specifikt 
hemtjänstområde tog emot beställningarna. Arbets-
sättet har spridits vidare till resterande handläggare 
av hemtjänstärenden genom kontinuerlig utbildning 
och handledning samt övrigt metodstöd. Socialsty-
relsen har visat specifikt intresse för hur Mölndal 
använder modellen har med sig exempel härifrån i 
sina nationella utbildningar. Det är förstås otroligt 
roligt och ett kvitto på vilken kompetens som finns på 
biståndsenheten.

Tidsmätning av hemtjänstinsatser har genomförts 
och därefter har förslag till nya schablontider och 
insatser utformats. De är en del av en större utredning 
med förslag till en förändrad ersättningsmodell för 
hemtjänstutförare som var färdig för beslut i nämnd i 
februari 2015.

Resultatet för brukarna
Rättssäkerheten för brukarna kommer att öka ef-
tersom deras behov blir systematiskt kartlagda och 
bedömda, vilket leder till mer likvärdiga bistånds-
bedömningar i hemtjänstärendena. Service och 
trygghet för brukarna ökar också då förvaltningen 
får lättare att följa upp mål inom biståndsbedöm-
ning och verkställighet eftersom man kommer kunna 
mäta, jämföra och få fram statistik.

Vad har ni själva lärt er?
Olika funktioner i förvaltningen har genom projek-
tet fått en gemensam plattform, vilket lett till bättre 
helhetsbild. Vi har lärt oss hur individen som ut-
gångspunkt kan finnas med i hela kedjan bestående 
av biståndsutredning, biståndsbeslutbeslut, genom-
förande, uppföljning samt hur en ersättningsmodell 
kan utformas med samma utgångspunkt och som 
också kan innebära god kostnadskontroll. Vi har lärt 
oss mer om hur de nationella strategierna för infor-
mationsstruktur och nationellt fackspråk påverkar 
förvaltningen.
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Projekt Prio 2014

PROJEKTPERIOD: 2014 

KONTAKT: Marcus Lundmark, projektledare, 0709-39 24 87

Syfte 
Syftet med PRIO-projektet är att personer med psy-
kisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskaps-
baserad och säker vård och omsorg av god kvalitet. 
Så är det inte riktigt i dag. Därför har regeringen 
tagit fram en plan för riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa för perioden 2012–2016. Projektet 
drivs av Sveriges kommuner och landsting – SKL 
tillsammans med Socialstyrelsen. 

Vad gjorde ni?
Under 2014 har följande delar gjorts:
1. En bedömning av hur antalet upprättade sam-
ordnade individuella planer stämmer överens med 
behovet av sådana planer för personer med psykisk 
funktionsnedsättning.

2. En bedömning av hur den enskildes delaktighet 
kan stärkas i de boende- och sysselsättningsinsatser 
som tillhandahålls av kommunen.

3. En bedömning av vilka insatser som kommunen 
kan tillhandahålla av de som rekommenderas i Natio-
nella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizo-
freni och schizofreniliknande tillstånd.

4. I samverkan med Arbetsförmedlingen och För-
säkringskassan lokalt tagit fram en handlingsplan 
för att möta behoven hos grupper som har behov av 
samordnade insatser för återgång till arbete fram till 
2016.

5. Brukarorganisationer har fått lämna skriftliga syn-
punkter på ovanstående handlingsplan.

En stor del av arbetet med PRIO-projektet har drivits 
av en styrgrupp bestående områdeschef och enhets-
chefer inom socialpsykiatri och daglig sysselsättning.

Resultat 
1. Totalt har 62 procent som bedöms vara i behov av 
en samordnad individuell plan fått en sådan upprät-
tad.

2. Flera metoder för att stärka den enskildes delak-
tighet har identifierats. Vård- och stödsamordning, 
VSS och Individual Placement and Support – IPS är 
några av de modeller som används redan idag. Andra 
modeller som kan komma att användas är Feedback 
Informed Treatment – FIT och delat beslutsfattande 
– SDM. Vi har även ökat samarbetet med brukaror-
ganisationer.

3. Sammanfattningsvis tillhandahåller Mölndals stad 
väl de insatser som rekommenderas i de Nationella 
riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni 
och schizofreniliknande tillstånd.

4. Handlingsplanen med Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan förtydligar:

• Kunskap om varandras uppdrag och hur de  
  skiljer sig åt.

• Hur vi kan använda varandras kompetenser  
  effektivare.

• Hur kommunikationsvägar kan förenklas.

5. Brukarorganisationen RSMH i Mölndal lämnade 
skriftliga synpunkter på handlingsplanen och var på 
det stora hela nöjda med utformandet.

Fortsatt arbete
2015 års PRIO-satsning kommer framförallt  att 
lägga fokus på att verksamheterna upprättar hand-
lingsplaner för verksamhetsutveckling på området 
samverkan och ökad delaktighet. Vidare skall kom-
munerna skapa formaliserade samarbetsmodeller som 
får direkta effekter för brukare.
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Framstegen II

 
VERKSAMHET: Spira      PROJEKTPERIOD: Juli 2011 - juni 2013

KONTAKT: Lotta Juhlin, projektledare, 315 23 70   EU-FINANSIERING: Europeiska Socialfonden

LEAD PARTNER: Vård- och omsorgsförvaltningen   PARTNERS: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 
        Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Bakgrund och syfte
Projekt Framstegen är ett projekt som har personer 
med psykiska funktionsnedsättningar som målgrupp.

Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden. 

Syftet med projektet är att personer med psykiska 
funktionsnedsättningar ska närma sig arbetslivet och 
lämna bidragsberoendet helt eller delvis.

Vad vill ni uppnå?
Med projektet ville vi:

• ge projektdeltagarna en inre styrka, ökad själv-
känsla och ökad motivation att möta samhällets 
krav för att de ska ges möjlighet att närma sig 
arbetsmarknaden.

• hitta fler vägar till nya praktikplatser och lönear-
bete, såväl inom kommunens egen organisation, 
som inom privat och frivillig sektor.

• att projektdeltagarens egen upplevelse av utan-
förskap skulle minska eller försvinna helt.

• genom erfarenhetsutbyte och samverkan lära oss 
mer om hur personer med psykisk funktions-
nedsättning på ett bättre sätt kan få tillgång till 
arbetsmarknaden.

Framstegen ska påverka attityder och ge en mer 
nyanserad bild av vilka förutsättningar personer med 
psykiska funktionsnedsättningar har att nå arbets-
marknaden.

Vad gjorde ni?
Metoder och arbetssätt för en 16-veckors kurs har 
utarbetats. Deltagarna träffades 20 timmar i veckan, 
halva tiden bestod av teori kring hälsa och friskvård 
och halva tiden av motion i olika former. Tanken 
var att deltagarna skulle må bättre genom att skaffa 
sig hälsosamma vanor vad gäller kost, motion och 
sömn. Steg för steg stöttade man varandra i att 
närma sig arbetsmarknaden eller komma ut i studier. 

Det fanns utrymme både för individuell tid och tid 
i grupp. Aktiviteterna kunde bestå av motion, teori 
kring hälsa, målformulerande samtal, datakurs i hur 
man skriver CV och personligt brev, matlagning och 
kontakt med arbetsmarknadshandläggare.

Resultatuppföljningen efter tre månader visade att 
betydligt fler var igång efter utbildningen än före, 
främst i praktik men även i arbete och studier.
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GRAF kompetens

 
VERKSAMHET: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och  PARTNERS: Kommunerna Härryda, Lerum, Partille 
vård- och omsorgsförvaltningen     och Stenungsund 

PROJEKTPERIOD: Augusti 2012 - juni 2014   EU-FINANSIERING: Europeiska Socialfonden

KONTAKT: Ann-Marie Predan, 0704-61 76 29 

Bakgrund och syfte
Projektet GRAF Kompetens vände sig till kommu-
nanställda inom funktionshinder. Syftet med projek-
tet var att genom kompetensutveckling åstadkomma 
en förändring i arbetsmetoder och organisatoriska 
strukturer kring funktionshinder och psykisk ohälsa 
i relation till arbete. Arbetet i projektet har i olika 
former skett i samarbete med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, brukarnas intresseorganisationer 
och företagarorganisationer.

Mål med projektet
– Kompetent personal som bidrar till att öka möj-
ligheter for personer med funktionsnedsättning och 
psykisk ohälsa att få och behålla arbete.

– En arbetsorganisation hos de kommunala verk-
samheterna som bygger på personalens kompetens 
och förmåga att samverka med olika offentliga och 
privata aktörer kring brukare.

– Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande hos 
kommunala verksamheter inom funktionshinder.

Vad gjorde ni?
Utbildningar har bestått av både större inspirations-
föreläsningar med olika teman men också av rik-
tade utbildningar i arbetsmetoder såsom Supported 
Employment (SE), Individual placement and support 
(IPS), motiverande intervju (MI). Nätverksledare har 
utbildats vilket lett till att både lokala och regionala 
nätverk har skapats.

Studieresor har bland annat gjorts till Dublin Irland 
och Activa i Örebro när det gäller Supported Em-
ployment och till Recanati i Italien när det gäller 
sociala företag.

Personalen har utrustats med verktyg för att driva 
metodutveckling på lokal och regional nivå och 
genom erfarenheter av denna metodutveckling ökat 
möjligheten till att individens kompetens och kun-
skap tar en naturlig plats i verksamhetsutvecklingen.

Slutrapporten för GRAF finns på www.grkom.se/graf
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JOBBSKUGGNING
UTOMLANDS



Annika, som är enhetschef inom funktionshinder, 
fick möjlighet att jobbskugga några kollegor i 
Grindavik kommun på Island. Besöket inleddes 
med en rundtur i Grindavik. På Island bor totalt 
ca 320 000 invånare och av dessa bor ca 120 000 i 
Reykjavik. Grindavik är en liten ort nära Reykjavik. 
Totalt bor det ca 3 000 personer i Grindavik och det 
är ett utpräglat fiskarsamhälle. 

Annika besökte den enda gruppbostaden på orten 
och träffade två av dem som bor där och talade med 
personal på boendet om hur man arbetar där och om 
vilka lagrum och system som gäller för personer 
med funktionsnedsättning. I mångt och mycket är 
det många likheter mellan de två nordiska länderna. 

När det gäller arbete för personer med funktions-
hinder försöker man eftersträva en placering ute 
i samhället. Om de stannar på arbetet i mer än tre 
månader och allt fungerar bra så får de lön. Annars 
får de en habiliteringsersättning av samma karaktär 
som i Sverige.

Studiebesök gjordes på de två skolor som finns på 
orten, det nybyggda biblioteket samt musikskolan 
och ett nybyggt sinnesrum med möjlighet för barn 
med olika diagnoser att vara och varva ner, både 
för vila och i mer strukturerad form. Därefter ett 
besök på idrottsarenen med många bassänger med 
vattentemperatur från riktigt varmt till rejält kallt. 
Här finns även möjligheter till inomhusfotboll och 
gymnastik. Allt detta finns samlat i den lilla orten 
Grindavik, Det framkom allt mer tydligt under besö-
ket att alla arbetar i team kring barn och familjer.

Annika och de kollegor hon träffade under skugg-
veckan enades om att de lärt mycket av varandra och 
att det skulle vara givande med ett fortsatt samarbete 
framöver.

Jobbskuggning

 
Under 2014 fick nio anställda i Mölndals stad möjlighet att jobbskugga en kollega i ett annat land. 
Tre av dem är anställda på vård- och omsorgsförvaltningen. Här presenterar vi sammandrag från 
deras reseberättelser.

Annika Rosén i Grindavik, Island
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På väg mellan de olika verksamhetsbesöken fick Annika chans att se islands karga och karaktäristiska landskap.
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Lina är arbetsterapeut och arbetar på Kommunrehab 
Mölndal. Hon jobbskuggade i Richmond som är en 
av Londons stadsdelar. Richmond ligger i sydvästra 
London och har drygt 200 000 invånare.

Lina besökte det kommunala Adult- and Community 
Care-teamet som har tre kontor där totalt åtta arbets-
terapeuter arbetar i samarbete med socialarbetare. 
Patienterna är över 18 år och bor i eget hem eller i 
olika nivåer av särskilt boende. I övrigt finns rehabi-
litering inom National Health System samt i privat 
regi.

Samtliga åtgärder som ryms inom personens Vård-
paket baseras på individens ekonomi och tillgångar, 
men arbetsterapeuten är skyldig att rekommendera 
och guida i de olika processerna oavsett om perso-
nen bekostar sitt vårdpaket eller inte.

Första hembesöket görs hos en kvinna som ansö-
ker om att få sitt badrum anpassat. I Richmond är 
bostadsanpassningsprocessen lång; hyresägare kan 
fördröja precessen då de tar på sig ett stort ansvar för 

underhåll och större hänsyn tas till andra hyresgäs-
ter. Lina är imponerad av Richmonds arbete kring 
att tillgängliga hyresrätter som redan är anpassade, 
erbjuds i första hand till hyresgäster på väntelistan 
med särskilda behov. Det är prio 1 att som arbetste-
rapeut bedöma dessa lägenheter för att kunna erbju-
da den till en patient i bostadskö med motsvarande 
behov av anpassning. 

Lina följer med på ett antal hembesök, bland annat 
med en halvsvensk arbetsterapeut. Hon och Lina 
reflekterar kring skillnader och likheter mellan deras 
två arbetsplatser inom kommunal verksamhet. De 
konstaterar att rent generellt finns en tendens att tro 
att arbetsterapeuter bidrar med snabba lösningar, 
gärna i form av hjälpmedel. Men för att kunna göra 
en bra åtgärd krävs en god anamnes, en utförlig be-
dömning och därefter en åtgärd och en utvärderings-
period. Detta tillsammans med en samverkan med 
övriga teammedlemmar kring patienten. Patientens 
egna vilja är avgörande och det är viktigt att anhö-
riga involveras om önskemål om detta finns. 

Lina Nesting i London, England

Arbetsterapeuten Emma 
instruerar förflyttnings-
hjälpmedlet Cricket.



Maria arbetar som habiliteringspedagog inom funk-
tionshinder. Hon besökte Leeds för att jobbskugga 
en kollega där och fick möjlighet att se mycket av 
den service som Leeds kommun har att erbjuda dem 
som är kognitivt funktionsnedsatta.

Det är vanligt att personer med utvecklingsstör-
ning bor i föräldrahemmet och får stöd av anhöriga. 
Leeds kommun ger stöd till ca 1 000 personer med 
utvecklingsstörning och den service de kan få är 
boende med stöd, stöd i föräldrahemmet, avlösning, 
akuthem och daglig verksamhet.

Maria inledde veckan med att besöka ett respite 
home, korttidshem/avlösningshem och ett emergen-
cy home, akuthem. Personer med utvecklingsstör-
ning som är över 18 år har, efter ansökan, möjlighet 
att komma till ett avlösningshem ca 30 nätter per år. 
Där får de stöd av personal dygnet runt. På hemmet 
som Maria besökte fanns fem avlösningsplatser. 
50 personer turades om att vistas där. En del av de 
boende går på fulfilling live service, daglig verksam-

het, på dagtid. En support plan, en genomförande-
plan, upprättas för alla som vistas på boendet.   

På akuthemmet kommer personer med akut behov 
av ett hem eller ett skyddat boende. Det är personer 
som blivit utsatta och utnyttjade på olika sätt i sam-
hället och personer som bott hemma tills föräldrarna 
blivit gamla och sjuka. Det är tänkt att personerna på 
akuthemmet får bo där i max tre månader.

Maria besökte också ett dagcenter för personer i ål-
dern 25-85 år. Ca 160 personer var inskrivna, varav 
ca 90 personer var på plats på dagarna. Där finns 
olika aktiviteter att välja mellan som hälsa, data, 
elektronik, fysioterapi, dramagrupp. 

Därefter besökte hon tre olika dagliga verksamheter 
som i stort sett enbart handlar om olika fritidsaktivi-
teter, inte arbete. Det som slog Maria var att perso-
ner med svår autism glömdes bort. Det fanns inte 
tillgång till några stimulerande upplevelser för dem.

Maria Moqvist Forsberg i Leeds, England

Organisationen Changes bibliotek med lättläst information för 
personer med utvecklingstörning.

Akuthem och korttidsboende i samma hus.
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