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Inspiration , lärande och kunskap 

Tack till alla projektledare

-

Att bedriva utveckling i den egna verksamheten är ett roligt och viktigt arbete till 
nytta för brukarna. Ett sätt att bedriva utveckling är i form av projekt.  

I denna katalog har vi samlat de flesta av projekten som bedrivits i vård- och  
omsorgsförvaltningen under 2012. Här hittar du projekt som visar på all kreativitet 
och intresse för utvecklingsarbete som finns i vår organisation. 

Genom att samla projekten i en katalog vill vi inspirera och visa den skaparlust 
som finns i förvaltningen – allt från små förändringar i vardagen tillsammans med 
brukaren, till internationella samarbeten där vi utbyter erfarenheter och lär av andra 
länder. Fastän projekten skiljer sig mycket åt så finns ett gemensamt mål - att ge 
ökad kvalitet för brukaren.

Det är viktigt att vi lär av varandra och de erfarenheter vi gör. Med katalogen vill vi 
därför också bidra till en lärande organisation. Nya kunskaper och idéer bidrar till 
utveckling av våra verksamheter och mår bra av att spridas.

Kontakta därför gärna projektledare eller enhetschef för det projekt du är intres-
serad av. Passa på att inspireras och lära av varandras kunskaper och erfarenheter! 
Kontaktuppgifter för projekten hittar du i katalogen.

Trevlig läsning önskar vi som sammanställt katalogen,

Lena Edholm, verksamhetsutvecklare 
Monica Mathisen, verksamhetsutvecklare
Anna Rosendahl, kommunikatör

LOKALA  
PROJEKT 

2012 avsatte vård- och omsorgsnämnden 300 000 kronor till lokala  
utvecklingsmedel. Det är glädjande att se hur medlen har resulterat i många  
goda utvecklingsarbeten för att höja kvaliteten i våra verksamheter. 

Dessutom har fler intressanta projekt kunnat genomföras med hjälp av nationella 
och internationella stimulansmedel. 

Genom ert stora engagemang i att driva utvecklingsarbete så har ni bidragit till ny  
kunskap och ökad kvalitet.    

Tack!

Kenneth Wallin
Vård- och omsorgsnämndens ordförande
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 Verksamhet: Lackarebäcks äldreboende, hus C

 Projektperiod: mars 2012 - oktober 2012

 Kontakt:
 Karin Möglebust, enhetschef, 031-67 33 02

Trädgårdsgruppen på hus C har bestått av fyra 
personal och pensionärer på boendet. Antalet 
pensionärer som deltagit har varierat mellan 
gångerna. 

Utöver trädgårdsgruppens träffar har de boende 
även använt trädgården till dagliga aktiviteter såsom 
promenader, fikastunder, grillning och solning.

Resultatet för brukarna 
Projektet har bland annat resulterat i att vi har:
• Påbörjat ett arbete med att skapa en inbjudande       
  utomhusmiljö med naturliga mål att gå ut till.
• Skapat naturliga samtalsämnen.
• Påbörjat ett arbete där vi integrerar utomhusmiljön                         
  mer i vardagen.

Vad har ni själva lärt er?
Vi har lärt oss att det inom projektgruppen behövs 
en tydlig kommunikation och organisation. Alla 
måste gå in i projektet med samma syfte. Det behövs 
också göras en tydlig tidsram som alla känner till. 
Dessutom behöver övrig personal ha vetskap om hur, 
när och varför projektet ska genomföras.

Inom gruppen har vi lärt känna varandra bättre och 
lärt av varandra. Vi har också lärt oss att personalens 
motivation är avgörande för hur resultatet blir.

Vad händer efter projektet?
Vi ska fortsätta använda trädgården och 
pensionärerna som bor här ska känna sig trygga i 
den. De ska även känna att det är deras trädgård 
och att de har möjlighet att påverka hur den ska 
utvecklas.

Bakgrund och syfte
Syftet med projektet var att göra trädgården och  
utemiljön mer inbjudande, främst för de boende, 
men även för anhöriga och personal. Detta för att 
främja uteaktivitet.
 
Forskning visar att naturen påverkar hälsan positivt. 
Naturen kan även hjälpa till att orientera sig i vilken 
årstid vi befinner oss i. Trädgården med dess lukter, 
smaker, ljud och synintryck kan väcka minnen och 
samtalsämnen. 

Att sätta och gräva upp potatis, plocka bär och frukt 
är något många som bor här gjort tidigare i sina liv. 
Att därför erbjuda dessa aktiviteter i trädgården samt 
egenodlat från trädgården är något vi tror kan sätta 
guldkant på pensionärernas vardag.

I projektet ville vi också att utemiljön på  
balkongerna skulle ses över. Ju mer inbjudande  
balkongen är, desto mer tror vi de kommer användas.

Vad har hänt?
Trädgårdsgruppen köpte in vinbärsbuskar,  
krusbärsbuskar, rabarber, pallkragar, frön och  
potatis. Tillsammans grävde och planterade vi. 
Vi anordnade även en anhörigträff med korvgrillning 
och gemensamt arbete med trädgården. 

Det som nu är kvar är att skörda och använda oss 
av vad som odlats. Vi planerar även att genomföra 
en sinnespromenad i trädgården tillsammans, där vi 
använder oss av vad vi odlat under sommaren.

 
Trädgårdsprojekt

 
 Verksamhet: Lackarebäcks äldreboende, hus B

 Projektperiod: mars 2012 - juni 2012

 Kontakt:
 Sara Nilsson, projektledare, 031-67 33 32
 Louisa Jonasson, enhetschef, 031-67 33 04

Vi började att måla med akvarellfärger och forsatte 
sedan med att måla i akryl. Projektet avslutades med 
en vernissage för deltagare, boende, anhöriga och 
allmänhet.

Resultatet för brukarna 
Resultatet av projektet var framför allt en god 
sinnesstämmning bland deltagarna. Vi såg en hög 
koncentration under arbetets gång. Detta ökade 
brukarnas självkänsla när de fick se sina konstverk.

Efter en lyckad och uppskattad vernissage hänger nu 
bilderna och tidningsurklipp på brukarnas rum.

Det kommer att bli en fortsatt målargrupp under 
hösten 2012.

Vad har ni själva lärt er?
Vi har lärt oss hur man påbörjar och avslutar ett 
projekt. Vi har också upplevt fina resultat samt 
glädje och entusiasm hos våra brukare.

Bakgrund och syfte
Vi såg ett behov av ett konstprojekt inom demens-
vården, för att öka livskvaliteten hos de boende. 
Alla brukare har en diagnostiserad demenssjukdom. 
Genom konstprojektet var tanken att ge brukarna 
möjlighet att själva uttrycka sig för att bidra till 
bättre självkänsla och ökat välbefinnande. Ett  
liknande projekt har tidigare genomförts på ett annat 
äldreboende och har gett mycket bra resultat. 

Projektet syfte var också att minska risken för  
aggressivt beteende, att motverka social isolering 
och öka den sociala samvaron.

Vad har hänt?
Personal i projektet var projektledare Sara  
Nilsson, undersköterska, och konstnärlig ledare  
Karin Muhlert som är undersköterska och utbildad  
konstnär. Före kursens start informerade vi anhöriga 
muntligt om projektet. Deltagarna valdes ut från 
olika plan i huset bland dem som själva ville prova 
på att måla. Samtidigt tog vi hänsyn till de deltagare 
som kände varandra och ville arbeta tillsammans när 
vi delade in grupperna. 

De som deltog hade varierade demenssjukdomar 
och grupperna bestod av fem deltagare i grupp 1 och 
två-tre deltagare i grupp 2. Beroende på vilja och 
energi varierade antalet medverkande under kursens 
fortsatta gång.

Konstprojekt  
Sinnenas kreativitet
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 Verksamhet: Lackarebäcks äldreboende, hus B

 Projektperiod: april 2012 - juni 2012 

 Kontakt:
 Liselott Nordqvist, projektledare, 031-67 33 33
 Louisa Jonasson, enhetschef, 031-67 33 04

Ett samtalsämne och något att se fram emot. Att 
kunna promenera omkring och betrakta blommorna, 
dra djupa andetag av de olika dofterna och kunna 
sätta händerna i jorden om man så vill det. Smaka 
på bär och kanske vila en stund i hammocken eller 
dricka medhavt kaffe i lusthuset med utsikt över 
sinnenas trädgård. 

Vara med och plantera och känna att man har en 
uppgift och få ha det roligt tillsammans med andra 
boende och personal. Vi ville skapa samhörighet 
och ett sätt att träffas över enhetsgränser för ett 
på samma gång delat, men ändå individanpassat 
ändamål.

Vad har hänt?
Vi hade planer på att stensätta gångar över 
gräsmattan och bygga ett lusthus, men vi 
koncentrerade oss på en mindre del av trädgården 
och gjorde den mer inbjudande och inramad. Det 
blev bärbuskar, blommor, hammock, möbler, dukar, 
fågelbad och solcellslampor. Trädgården är ett 
pågående arbete.

Vi hade avslutning i samband med 
midsommarfirandet för hela Lackarebäcks 
äldreboende, då vi också bjöd alla på tårta.

Resultatet för brukarna
Deltagarna upplevde en högre livskvalitet och glädje 
i samband med projektet. Samt att trädgården utgör 
ett gott komplement för utomhusvistelse då vissa 
brukare inte har energi för längre utflykter. Genom 
trädgården har de ändå möjlighet att på ett mindre 
krävande sätt följa årstidernas skiftningar. Man 
kunde se en stolthet i att få prestera och att skapa på 
det sätt som projektet möjliggjorde.

Vad har ni själva lärt er?
Vi har lärt oss om hur man håller i ett projekt från 
start till slut samt hur mycket det ger brukarna i 
deras vardag att få vara del av en skapande process.

Bakgrund
Vi har ett stort och relativt outnyttjat område på 
Lackarebäcks äldreboende mellan Hus A och Hus 
B. Där finns en liten inglasad vinterträdgård för de 
boende och utanför den sträcker sig en lång, fin  
gräsmatta mellan husen som i nuläget mer eller  
mindre inte används. Detta grönområde ville vi  
utveckla för att kunna använda under sommar- 
halvåret för att stimulera och berika de boende.

Där ville vi under våren 2012 bygga en sinnenas 
trädgård till gagn för alla boende och deras  
anhöriga. Trädgården var tänkt att bestå av ett  
vackert lusthus eller paviljong, en hammock, små 
gångar av stenplattor kring vilka vi tänkte plantera 
buskar och vackra blommor. Buskar och blommor 
med doft och smak av minnen som i sin tur bygger 
på den reminiscensmetod vi arbetar efter på vård- 
och omsorgsförvaltningen. På sikt var tanken att 
bygga ut trädgården med en fontän med porlande 
vatten eller ett fågelbad. 

Många av de boende har demens och i sjukdomen är 
det viktigt att arbeta efter ett salutogent synsätt och 
främja det friska och det individuella. 

Projektets syfte
Vi ville skapa en sinnenas trädgård som en anledning 
att längta ut och som en naturlig mötesplats för alla 
boende och anhöriga. 

Syftet var också att göra de boende delaktiga i  
trädgården och att skapa rofylldhet, balans och  
inspiration från naturen. 

Sinnenas trädgård 

 
 Verksamhet: Berzelius äldreboende,  
 Stadsmissionen 

 Projektperiod: september 2012 - december 2012

 Kontakt:
 Kristin Palsdottir, projektledare
 Birgitta Natanaelsson, enhetschef, 031-755 37 30

Resultatet för brukarna 
Kommentarer från de boende var bland annat:
”Jag kom varje vecka!”
”Jag mår bra på kvällen när jag har varit med på 
träningen.”
”Det är så bra för benen att röra på sig.”

Synliga direkta effekter var ofta skratt och leende vid 
träningstillfällen samt att personer som annars var 
passiva deltog i bollek. 

Personalen nämner att brukarna var gladare och 
piggare efteråt; vissa pratade också mycket om 
träningen efteråt. Det var tydligt att stämningen 
höjdes på vissa av avdelningarna tack vare 
träningskonceptet. 

Vad har ni själva lärt er?
Vi har lärt oss att det inte behöver vara långa 
träningspass för att öka glädje och välmående bland 
brukarna. Lite bollek kan ge mycket glädje. Vi 
har också lärt oss att vissa brukare är för oroliga 
på grund av sin demens för att kunna delta i 
gruppträning. 

Dessutom har vi lärt att det kan vara svårt att 
inspirera personal som är vana att jobba på ett 
visst sätt - att inspirera till igångsättning av nya 
traditioner.

Vad händer efter projekttiden?
Projektledaren har arbetat fram och delat ut enkla 
träningsprogram med bilder och instruktioner till alla 
avdelningar. Projektledaren har även demonstrerat 
för personalen hur träningen kan utföras och gett 
tips om hur de lätt kan sätta i gång och vilka dagar/
tider som kan passa bra för träning. Meningen är att 
personalen själva ska kunna ta över konceptet och 
föra in det i vardagen på avdelningen för att öka 
välbefinnandet hos de boende.

Bakgrund och syfte
Anpassad rörelseträning har flera fysiska och  
psykologiska effekter samt upprätthåller hälsa, 
mentala funktioner, kommunikationsförmåga samt 
funktion i det dagliga livet.  

Genom projektet ville vi göra rörelse och musik till 
en naturlig del av vardagen på Berzelius  
äldreboende, genom att anordna korta tränings- 
program med välkänd musik för de boende. En del 
äldre kan ha en nedsatt initiativförmåga och blir  
därför lätt inaktiva. Vi hoppades att välkänd  
musik och glädjen i att röra sig skulle fånga upp 
även dessa. 

Projektet syftade också till att föra personal och  
boende närmre varandra, i det att man utför något 
lustfyllt tillsammans och förhoppningen var att  
projektet skulle öka glädjen i vardagen.

Vad har hänt?
Sjukgymnasten skapade ett träningskoncept, med 
musik som de boende känner igen och uppskattar, 
och med ett enkelt träningsprogram med tydliga 
skriftliga instruktioner och bilder. 

Därefter genomfördes 22 träningstillfällen under 12 
veckor växelvis på våra åtta avdelningar. I genom-
snitt deltog 5 av 8 brukare vid varje träningstillfälle.

Brukarna samlades i vardagsrummet där sjukgym-
nast ledde enkel sittande träning samt bollek till  
musik från brukarnas ungdomsår. Varje tillfälle  
varade ca 15 minuter. En av personalen var oftast 
med. 

Rörelseglädje
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 Verksamhet: Eklanda äldreboende

 Projektperiod: maj 2012 - december 2012 

 
Kontaktpersoner:

 Johan Boo, Jana Berntsson, projektledare
 Maria Halvarsson, enhetschef, 031-727 77 51

Under OS visade vi de sporthändelser som var mest 
populära bland pensionärerna på storbilds-TV.

Resultatet för brukarna 
Både EM och OS har bidragit till välbefinnande både 
för de redan sportintresserade pensionärerna, men 
även för de som tycker om gemenskapen. Mycket 
positivt har varit att pensionärer och anhöriga har 
kunnat dela upplevelserna tillsammans i gemenskap 
med andra. Projektledarens ursprungstanke var 
att öka gemenskapen bland de sportintresserade 
pensionärerna samt att lyfta fram ett intresseområde 
där fler män skulle delta. Detta föll väl ut men det 
projektledaren också uppmärksammade var att 
många pensionärer såg det som ett forum för att få 
kvalitetstid med sina anhöriga.  De upplevde att det 
blev en plattform för umgänge med deras anhöriga.

Uppslutningen var mindre än förväntad men de 
pensionärer som var där skapade en gemenskap och 
det blev en kvalitativ kontinuitet i att ungefär samma 
pensionärer med anhöriga träffades under sommaren.

Vad har ni själva lärt er?
En stor lärdom var att projektet även lockade 
personer som kanske inte var så sportintresserade 
från början, utan kom för gemenskapens skull.

Den andra lärdomen var att det skapades en plattform 
för umgänge med anhöriga och att detta blev så pass 
centralt i upplevelsen för pensionärerna. Eklanda 
arbetar mycket med att bjuda in anhöriga till olika 
evenemang och få dem att känna sig delaktiga och 
detta blev ett kvitto på att man arbetar åt rätt håll 
Ytterligare en reflektion är att kvantiteten blev till 
kvalitet, då färre pensionärer än förmodat deltog, men 
de som närvarade hade möjlighet att komma närmare 
varandra. 

Vad händer efter projekttiden?
Intresset för sport lever såklart vidare och 
projektledarna håller ögonen öppna framöver inför 
stora mästerskap som det finns intresse av att visa på 
storbilds-TV, tillsammans med dryck och tilltugg. 
Lokalen finns, tekniken finns och projektledarna 
är fortsatt engagerade! Nästa steg är vinter-OS i 
Ryssland och att vi ska även visa vinterstudion i SVT.

Bakgrund och syfte
Våra verksamheter är idag mycket fokuserade på det 
som kvinnor tycker om att göra, mycket på grund av 
att det är många kvinnor som arbetar inom vård och 
omsorg. Männen blir ofta lite bortglömda och det 
kan vara svårt att finna saker som är meningsfulla för 
dem. År 2011 gjorde vi en undersökning ”Vad vill du 
göra med din dag?” där många män uttryckte att de 
vill ha mer sport i sin vardag. På brukarråd har det 
även framkommit att det önskas fler sport- 
evenemang. Därför ville vi genomföra detta projekt, 
för att kunna ge männen, och andra intresserade, vad 
de så gärna vill ha: sportupplevelser i olika former!

Syftet med projektet var att skapa meningsfullhet för 
männen. Vi ville även skapa gemenskap tillsammans 
med andra för att dela sitt intresse med medboende 
och därigenom skapa känsla av sammanhang. 

Vad har hänt?
Sporteventen som vi följde på storbilds-TV var:
• EM i fotboll (juni månad)
• OS i London (augusti månad)

Projektledarna tog inför eventen reda på vilka 
matcher och sporthändelser som var mest intressanta 
för pensionärerna och listade dessa i ett program. 
Information lades även ut på bloggen där anhöriga 
informerades om att de var hjärtligt välkomna. 

Under EM visade vi samtliga Sveriges matcher och 
finalen på storbilds-TV. En personal tillsammans 
med boende och anhöriga tittade tillsammans. 
Vi skrev fina inbjudningar till både boende och 
anhöriga, i pappersform och på bloggen, och fick 
fin uppslutning. Vi bjöd på snacks, vin, öl, kaffe och 
nybakade sockerkakor och jobbade upp en trevlig 
feststämning!

Sportupplevelser för boende  
på Eklanda 

 
 Verksamhet: Eklanda äldreboende 

 Projektperiod: augusti 2012 - vår 2013

 Kontaktpersoner:
 Jennifer Andersson, projektledare, 031-727 77 61
 Maria Halvarsson, enhetschef, 031-727 77 51

i lägenheten, andra ville ha honom i knät och 
några tränade med boll eller liknande. Syftet med 
besöket var oftast att träna upp färdigheter, stärka 
koncentrationen, öva motoriken och minnet. 

Föraren har oftast ett mål med besöket men tanken 
är även att Sigge kan vara en vän som lyssnar och 
tröstar.

Bakgrund och syfte
Många yrkeskategorier inom vård och omsorg om 
äldre beskriver positiva resultat av vårdhundars  
medverkan. Kontakten med en vårdhund ger ny  
motivation för äldre att bibehålla och träna  
aktiviteter i dagligt liv (ADL). En vårdhund ökar 
välbefinnandet, särskilt hos äldre, med t.ex. svår-
behandlad depression. Behovet av lugnande medicin 
vid oro och ångest sjunker vilket i sin tur minskar 
oönskade bieffekter av läkemedel som till exempel 
fallolyckor. 

Hundens närvaro stimulerar också till samtal och 
goda stunder med social gemenskap. Forskning har 
visat att det är en av de viktigaste hälsofaktorerna för 
äldre och man kan även se att utåtagerandet minskar. 
Träning av kognitiva funktioner, som minnesträning, 
blir framgångsrik genom aktiviteter med vårdhund. 
Detta ger även förbättrad koncentration och  
inlärningsförmåga.

Vad har hänt?
Projektledaren Jennifer deltog tillsammans med sin 
hund Sigge på en vårdhundsutbildning på Vårdhund-
skolan i Skåne. Utbildningen pågick i 40 veckor och 
resulterade i en certifierad vårdhund. 

Under hösten 2012 informerades pensionärer och 
anhöriga om Sigge via Eklanda äldreboendes blogg 
och utskick. Personal bokade in pensionärer som 
ville träffa Sigge. Enhetschef och sjuksköterska 
etablerade ett samarbete och försökte använda Sigge 
som en aktiv metod som diskuterades på metodhand-
ledningsmöten. 

Pensionärerna kunde träffa Sigge i grupp eller enskilt 
i sin lägenhet, alltid tillsammans med hundföraren.  
Vid träffen ville en del bara känna att Sigge fanns

Vårdhund på Eklanda

Resultatet för brukarna
Sigge sprider glädje, ett stort lugn, lindrar oro 
och uppmuntrar till fysisk rörelse. Det är oerhört 
fascinerande att se detta möte mellan Sigge 
och en enskild pensionär. Vårdhunden möter 
pensionären på ett självklart och naturligt sätt. 
Det blir tydligt i mötet att Sigge kommer på besök 
helt förutsättningslöst, han kräver ingenting av 
pensionären utan bara är.

Vad har ni själva lärt er?
Sigge har skapat förtroliga samtal och de pensionärer 
som tidigare varit hundägare har varit mycket 
intresserade av att lära känna Sigge. En annan 
lärdom är att vårdhunden fyller skiftande funktioner 
för olika personer. 
 
Vad händer efter projekttiden?
Vårdhundföraren har utbildat omvårdnadspersonal, 
sjuksköterskor och enhetschefer på de sex olika 
äldreboendena i intern drift.  

Framöver kommer Hund på remiss att skrivas av 
legitimerad personal och brukaren får då träffa Sigge 
under sex veckor. Det finns även en Vårdhundcirkel 
där brukare och hundförare får Sigge att utföra olika 
moment, t.ex. sitta, ligga och leta efter saker.
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 Verksamhet: Brattåsgårdens äldreboende 

 Projektperiod: april 2012 - december 2012

 Kontakt: Else-Marie Liedholm, projektledare 
 Ann-Christin Axelsson, projektledare 
 Anna-Lena Bådersjö, enhetschef, 031-795 28 61 
 Christina Fröjdlund, enhetschef, 0709-83 13 74

planteringsdagarna inför sommaren. Många har haft 
egna trädgårdar och har inte fått möjligheten/haft 
tillfälle att påta under senare år. Flera pensionärer 
avböjde att använda trädgårdshandskar för de ville 
känna jorden under naglarna, enligt dem själva.

Berättelser om egna trädgårdar florerade under 
kaffestunderna. De har luktat, smakat, plockat örter 
och jordgubbar och beundrat sina egna planteringar.

Vår upplevelse är att planteringarna har inspirerat till 
många utevistelser under sommaren.

Bakgrund och syfte
Tanken med Minnenas trädgård var att skapa en 
naturlig mötesplats för att lukta, smaka, känna och 
mötas över gränserna för de boende, anhöriga, 
volontärer, besökare till Träffpunkten samt andra 
aktörer. Vi ville släppa in omvärlden till Brattåsgår-
den och skapa en kreativ miljö med upplevelser för 
alla sinnen.

Trädgårdsterapi är idag ett känt begrepp. Oro och 
stress lindras med hjälp av att komma nära natur och 
jord, påta, känna dofter och se saker växa.

Vad har hänt?
Vi har planerat och projekterat tillsammans med 
Mölndalsbostäder, i form av olika möten samt stu-
diebesök i trädgården. 

Jord, växter, örter, träd, jordgubbsplantor och träd-
gårdsredskap köptes in och planteringslådor på hjul 
(drivbänkar) beställdes. 

Vi informerade om projektet på APT och planerings-
dagar. Presentation av projektet har gjorts på bru-
karråd samt på anhörigträffar, där pensionärer och 
anhöriga uppmuntrades att delta och engagera sig 
vid intresse. 

Projektledare, personal och enhetschef genomförde 
fyra trädgårdsdagar, två i juni och två i oktober. 

Resultatet för brukarna
Brukarna upplevde trädgårdsdagarna oerhört 
positiva och personer vi kanske inte förväntat 
oss intresserade deltog aktivt, särskilt på  

Minnenas trädgård, Livets vatten  
 och Doftlunden

Vad har ni själva lärt er?
Vi har lärt oss att det verkar ha varit av stor 
betydelse för flera pensionärer att komma närmare 
grödorna och naturen. 

Många boende på Brattåsgården har blomsterlådor 
och krukor på sina egna balkonger, men att träffas 
i grupp och plantera gemensamt för Brattåsgårdens 
yttre miljö, verkar ha tillfört ytterligare en dimension 
för pensionärerna

Vad händer efter projekttiden?
Trädgårdsarbetet är bara påbörjat och vi har fått 
ut så mycket positivt att detta i samarbete med 
pensionärerna. Tänk bara att kunna sitta på altanen 
eller titta ner från sin balkong och se grönska som 
man själv planterat. 

Vi kommer därför att ha trädgårdsdagar även i 
vår för att välkomna sommaren. Planeringsarbetet 
med trädgården fortsätter i samarbete med 
Mölndalsbostäder.  

 Verksamhet: Brattåsgårdens äldreboende 

 Projektperiod: februari 2012 - december 2012

 Kontakt: Kristin Algelind, projektledare 
 Helén Johansson, projektledare 
 Lena Garcia Kallin, projektledare 
 Anna-Lena Bådersjö, enhetschef, 031-795 28 61 
 Christina Fröjdlund, enhetschef, 0709-83 13 74

sjunga anade vi redan innan eftersom det sjungs en 
hel del på enheterna. 

Den nya lärdomen var att även instrumenten varit 
väldigt populära, allt från maracas till handtrummor. 
Så populära att projektledarna valt att begränsa 
tillgången av instrument lite eftersom man inte 
kunde höra sången i allt orkesterljud.

Bakgrund och syfte
En kör har startats upp på försök och där har  
önskemål från pensionärerna framkommit om att få 
spela instrument till sången. En del har spelat  
tidigare i livet men slutat då de flyttat till äldre- 
boende. Andra ville prova på att spela för första 
gången i sitt liv. Vi såg det som oerhört viktigt att 
lyssna in pensionärernas önskemål samt att främja 
delaktighet: att vara en del av orkestern och få utgöra 
sångensemblen själv istället för att lyssna till skön-
sång ifrån radion.

Vad har hänt?
De schemalagda träffarna ”Sång & musik” har 
fortskridit hela året, ett tillfälle per vecka.
Samtliga tre projektledare deltog tillsammans med 
10-20 pensionärer. 

De instrument, sångböcker och häften som 
införskaffades har använts under sång- och 
musikstunderna. Olika slags huvudbonader, sjalar 
och accessoarer har inhandlats på second hand av 
projektledarna tillsammans med några tillfrågade 
pensionärer. Under hösten inhandlade projektledarna 
själva två koffertar, duk och en prydnadsfyr på 
second hand, för att göra sångstunden till en 
reminiscensupplevelse.

Anhöriga har informerats på anhörigträffar och 
bjudits in till musikstunderna. Två anhöriga valde att 
vara med vid ett par olika tillfällen.

Resultatet för brukarna
Projektet har fått oerhört stor genomslagskraft. Att vi 
hade damer och herrar som både kunde och ville

Musik för livet

Vad har ni själva lärt er?
En lärdom är att fokusera fullt ut på sången och 
musiken under träffarna. Kaffe och kaka serveras 
inte längre då fikat tog överhand.
En annan lärdom är hur mycket kraft och glädje det 
finns i sången som utrycksmedel. Det är skillnad på 
att lyssna till sång och musik och att själv utföra det. 

Det ligger en stolthet i att intresserad personal själva 
driver detta. Projektledarna har efterhand upptäckt 
att det är bäst att ha en blandad repertoar och kör allt 
från psalmer till schlagers. Under hösten infördes 
önskelåtar så att varje pensionär fick möjlighet att 
påverka innehållet.

Vad händer efter projekttiden?
Vi är fast beslutna att fortsätta med våra sång- och 
musikstunder i någon form. Det har visat sig oerhört 
populärt och givande. Stunderna är en aktivitet där 
pensionären själv får vara aktiv istället för att passivt 
insupa kulturen och lyssna på andra som sjunger och 
spelar.

Vi har fortfarande en tanke om att kunna få ihop 
intresserade pensionärer till ett uppträdande, 
antingen i restaurangen eller på den egna enheten.
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 Verksamhet: Café 9:an, daglig verksamhet 

 Projektperiod: maj 2012 - december 2012

 Kontakt:
 Anna Forsberg, projektledare, 031-315 27 55 
 Rebecca Lendahl , projektledare, 031-315 27 55
 Mathias Aderby, enhetschef, 0707-69 02 82

Efter kursen har vi i lagom takt och efter brukarnas 
förutsättningar förmedlat den kunskap vi tagit till 
oss, både teoretiskt och praktiskt.

Alla deltagare har varit med och bakat och satt egen 
surdeg i den mån de kan. Under projekttiden har vi 
försökt att hela tiden ha igång en levande surdeg.

Resultatet för brukarna 
Det har varit både roligt och spännande för brukare, 
personal samt kunder att se detta fantastiska med 
en levande och bubblande surdeg. Det har givit ett 
roligare och godare bröd. 

Brukarna har fått lära sig tips och knep som de har 
med sig när de bakar sitt bröd.

Bakgrund och syfte
Café 9:an servar cafégäster samt olika mötesgrupper 
med smörgåstillverkning, bakning samt lunch- 
servering med hembakat bröd. Målsättningen är att 
brukarna ska utvecklas samt skapa förutsättningar 
för en delaktighet i samhället.

Med projektet ville vi:
• att brukarna på Café 9:an skulle få möjlighet att 
utvecklas i sin arbetsroll precis som vi personal vill 
kunna göra och ges möjlighet till. 
• ge brukarna ny kunskap kring metoder i baktekni-
ker, bland annat surdegsbakning. 
• ge brukarna inspiration i sitt arbete på daglig verk-
samhet genom att lära sig en ny teknik

Vi hoppades att brukarna ska kunna använda  
metoden i sin bostad då flera snart flyttar till egen lä-
genhet eller redan bor i egen bostad. En förhoppning 
var också att brukarna ska kunna delge kunderna 
tekniken som använts vid bakningen.

Eftersom arbetet på caféet innebär någon form av 
mathantering varje dag fanns det goda möjligheter 
att integrera bakningen i den dagliga verksamheten.

Brukarna har varit med och brainstormat kring 
projektnamnet som demokratiskt valdes till ”Ett litet 
surt projekt”.

Vad har hänt?
Handledarna på Café 9:an har gått en heldags- 
utbildning på Solhaga Stenugnsbageri.

Ett litet surt projekt

Vad har ni själva lärt er?
Samma som våra brukare: bra knep och tips från 
kursen.

Vad händer efter projekttiden?
Vi kommer att fortsätta med vår surdeg och med att 
försöka utveckla brödbaket ytterligare.

 Verksamhet: Mölndals dagliga verksamhet, Attendo 
 Projektperiod: mars 2012 - december 2012

 Kontakt: Elsmarie Fabermo, projektledare 
 Karin Helgegren, projektledare 
 Petra Runevik, verksamhetschef, 0722-30 37 23

bilder med dagens huvudaktiviteter samtidigt som vi 
pratade om vad som ska hända under dagen.
• Nyckelring med aktivitetsbilder
Till två av brukarna gjorde vi aktivitetsbilder och satte 
fast dem på en nyckelring med en utdragbar kedja. 
Den personal som arbetade tillsammans med brukaren 
under dagen fäste nyckelringen på sig. När det var 
dags för en aktivitet, pekade personalen på bilden och 
talade om vad som skulle hända. Bakgrund och syfte

Vi arbetar i gruppen Pärlan där brukarna har behov 
av alternativ kompletterande kommunikation, AKK. 
Behovet av kommunikation med digitala personnära 
fotografier har främst två av brukarna. Vi ville utveck-
la vårt sätt att använda digitala personnära fotografier 
för att kunna stödja brukarna i sin  
kommunikation. 

Detta ville vi med projektet:
• få kunskap om metoden Samtalsmatta, som kan 
hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva 
svårigheter att uttrycka sig.
• ta fram fler digitala personnära fotografier.

Vad har hänt?
Vi gick kursen Pekpratsmetoden - Bildkommunikation 
i kommunikativ miljö. Därefter tog vi ta fram material 
som kunde användas i gruppen. 
Musik och bilder
Vi skapade trycka-hända-program till datorn med mu-
sik och bilder. Bilderna som hör ihop med en viss sång 
använde vi till musik i andra sammanhang:
Vi hade musik en gång i veckan i en större grupp. 
Då använde vi pärmar med sångtexter i. Man fick då 
välja sång genom att peka på bilden. Vid fredagsfika 
med sångstund använde vi pekkartor med bild på fyra 
sånger.
Bakning och bilder 
Vi bakade en gång i veckan till fredagsfikat. Kort togs 
under bakningens gång och på olika ingredienser. Av 
dessa bilder gjorde vi pekkartor, samtalskartor och 
en mapp med samtalsbilder. Pekkartorna använde vi 
medan vi bakade för att tydliggöra de olika momenten
Aktivitetsbilder
• Morgonmöte
På morgononmötet samlades vi för en gemensam 
stund och start av dagen. Brukare fick titta på sina

Kommunikation med digitala  
personnära	fotografier

Resultatet för brukarna
Musik och bilder
Vi kunde se att brukaren förstod sambandet mellan sång 
och bild. Brukaren fick vissa favoritsånger och tryckte 
på kontakten tills rätt bild kom, stannade upp och 
lyssnade på sången. Brukaren kan nu själv välja vilken 
sång denne vill lyssna till. Det visade sig att många 
brukare uppskattade musikprogrammet. Nu används det 
frekvent i huset och vi har skapat ytterligare ett program 
med julmusik. 
Pekkartor
Vi kan se ett intresse från brukarna att titta på bilderna, 
men än så länge är det svårt för brukarna att medvetet 
peka och använda en bild för att kommunicera med oss.
Samtalsmapp
Vi har gjort en samtalsmapp för bakning och en liten för 
bad. Brukarna tycker om att sitta tillsammans med en 
personal och titta och lyssna. 
Aktivitetsbilder
• Morgonmötet.
Vi använder aktivitetsbilder till brukarna som ett stöd 
för att kunna förstå vad som ska hända under dagen.  
Vi kan se att brukarna tittar med intresse på bilderna.
• Nyckelring med aktivitetsbilder. 
Vi pekar på bilderna när det är dags för något att hända. 
Bilden är en del av vår kommunikation. Målet är att öka 
förståelsen för pekpratsmetoden.

Vad har ni själva lärt er?
Vi har fått kunskap om Pekpratsmetoden - 
Bildkommunikation i kommunikativ miljö.

Vad händer efter projekttiden?
Vi kommer att fortsätta att använda pekpratsmetoden 
tillsamman med våra brukare. Allteftersom kommer vi 
att tillverka nytt material.
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 Verksamhet: Lejon 3, Lejonslättsgatan 22 a,  
 servicebostad 

 Projektperiod: mars 2012 - december 2012

 Kontakt:
 Maria Andersson, projektledare, 031-27 11 64
 Mariano Viera, projektledare, 0708-78 32 98
 Birgitta Theandersson, enhetschef, 031-27 80 05

Vad har hänt?
Genomförda aktiviteter utifrån brukarnas önskemål:
• besök på Universeum i april,
• besökt Mölndals museum i maj och
• gått på fotbollsmatch  i augusti.

Under hösten har brukare besökt Göteborgs  
stadsteater, ishockeymatch och Jul på Liseberg.  
Totalt har ca tre brukare deltagit vid varje tillfälle.

Resultatet för brukarna
Brukarna har varit delaktiga genom att de vid 
projektstart fick välja en aktivitet var, som de 
ville ”bjuda in” övriga brukare till. På husmöten 
förbereddes besöken och man pratade om dem 
efteråt, både på husmöten och vid gemensamma 
middagar på boendet. Några brukare var med vid 
nästan alla tillfällen och några var med endast vid 
ett par tillfällen. Alla sex brukare deltog vid något 
besök.

Delaktighet är viktigt. Det stärker brukarnas 
självförtroende att utifrån ett individuellt intresse få 
genomföra ”sin” aktivitet och att andra brukare följer 
med och uppskattar den aktivitet man själv valt ut. 
Brukarna fick nya gemensamma erfarenheter att tala 
med varandra om.

Bakgrund och syfte
Brukarna ska få chans att uppleva sådant som de  
annars inte tagit sig iväg på, på grund av bristande 
ekonomi, bristande omvärldskunskaper och  
bristande förmåga till initiativ. Brukarnas tidigare 
erfarenheter av kulturella aktiviteter är begränsade. 
Kulturutflykterna och förberedelserna inför dem 
ingår i arbetet med normalisering. 

Kulturutflykterna är tänkt som ett tillfälle för  
brukarna att få ta del av kulturutbudet som andra 
medborgare. Efter projektets slut ska brukarna ha fått 
erfara hur de går tillväga för att ta del av kulturbudet 
i närområdet och i Göteborg.

Syftet med projektet var 
• att stärka varje brukare/deltagare individuellt 
genom att hålla i en cirkelträff, och att därigenom 
stärka självförtroende och självkänslan. 

• att stärka gruppkänslan på Lejon 3, som är en 
nystartad servicebostad, genom att brukarna skaffar 
sig gemensamma upplevelser, goda erfarenheter och 
minnen tillsammans. 

• att ge brukarna en ökad lust att även i framtiden 
gemensamt, eller på egen hand, ta initiativ till kultur-
aktiviteter av skilda slag.

• ett ökat välmående och välbefinnande till följd av 
själva utflykten, liksom tillfredsställelse att hålla i en 
studiecirkelomgång, och att delta i en studiecirkel i 
givande diskussioner med övriga deltagare. 

Kulturcirkel

Vad har ni själva lärt er?
Genom nya gemensamma aktiviteter utanför 
boendet fick också personalen chans att se 
brukarna i en annan miljö där nya förmågor och 
resurser hos brukarna upptäcktes och man fick 
något nytt gemensamt att prata med brukarna om. 
Delaktigheten hos brukarna är viktig. Det är även 
viktigt med gemensamma aktiviteter, inte bara 
individuella. Gemensamma aktiviteter ger tillbaka 
något både individuellt till varje brukare samt att det 
stärker gruppgemenskapen.

Vad händer efter projekttiden?
Projektet föll väl ut och vi hoppas kunna fortsätta 
med nya kulturaktiviteter. Dessutom tar vi med 
oss erfarenheterna av nyttan med gemensamma 
aktiviteter.

 Verksamhet: Blå Huset, Tegelformsgatan
 servicebostad

 Projektperiod: mars 2012 - december 2012

 Kontaktpersoner:
 Maria Andersson, projektledare, 031-27 11 64
 Birgitta Theandersson, enhetschef, 031-27 80 05

Resultatet för brukarna
• Personal och brukare försökte lära tillsammans. 
Arbetet leddes dock av personal och personal fick 
avsluta arbetet vid flera tillfällen, till exempel att 
gräva terasserna, vilket var ganska fysiskt krävande, 
och motivationen fanns inte alltid hos brukarna. 
• Vi har fått hjälp med gratis stockar till vår 
terassodling från Gunnebo som ligger nära 
verksamheten.
• Vid förfrågan på husmöte 24 januari, där de 
brukare som deltagit i projektet var närvarande, 
uttryckte två att det varit ett bra projekt, och den 
brukare som ansvarat för bevattningen uttryckte att 
han var mycket nöjd. 
• Projektet har inneburit att personalen haft en 
konkret utomhusaktivitet att göra tillsammans med 
brukarna. Brukarna har involverats i hela processen 
från att planera terrassodling till att så, vattna 
och skörda. De tyckte om att smaka egenodlade 
grönsaker! 

Vad har ni själva lärt er?
• Viktigt att involvera brukarna, även om de inte är 
delaktiga i allt.
• Bra med en konkret aktivitet utomhus. 
• Vi har lärt oss en hel del om trädgårdsarbete och att 
vi behöver vara ute i lite mer god tid för att hinna så 
innan säsongen är slut. 
• Vi kommer att odla fler lättanvända grödor, 
till exempel örter, som man kan ha dagligen i 
matlagning.
• Den brukare som initierade trädgårdsodlingen 
flyttade från Blå huset under sommaren, samtidigt 
som en av två i personalgruppen, som var ansvariga 
för planering av projektet, var bortrest hela 
sommaren. Detta kan ha bidragit till att projektet 
blev lite splittrat.

Vad händer efter projekttiden?
Vi vill gärna fortsätta med terassodlingen. Vi har 
gjort arbetet i liten skala, och vill fortsätta på detta 
vis. Fint med en utomhusaktivitet med ett konkret 
resultat, skörd! Förslag finns från personal att 
erbjuda brukarna var sin liten odlingslott i terassen.

Syfte
Syftet med projektet var att
• förbättra utemiljön
• öka kunskapen om odling och trädgårdsskötsel
• skapa aktivitet i utemiljö som främjar hälsan
• ge brukarna möjlighet att delta i projektet i grupp, 
med planering och utförande, eller individuellt, vid 
utförandet.

Vad har hänt?
Brukarna har själva vid ett husmöte önskat att odla 
utanför servicebostaden. Motivation fanns redan 
innan projektet startade.

• Trädgårdsmöte med alla brukare inbjudna regel-
bundet varje söndag. Vissa söndagar har mötet 
uteblivit enligt överenskommelse med brukare om 
de inte kunnat närvara, eller om behov inte funnits. 

• Vi har byggt en terassodling på sydsidan av huset 
med tre terasser. Gunnebo Slott och Trädgårdar har 
bidragit med stockar  till terasserna som personalen 
hämtat tillsammans med en brukare. 

• En brukare har varit ansvarig för bevattning. Tre av 
sex brukare har varit delaktiga i arbetet med 
terassodlingen, till exempel att gräva den, hälla i jord 
och gödsel, så och vattna, samt skörda. Vi har även 
haft tomatplantor och gurka inomhus.

• Två brukare planterade tillsammans med en perso-
nal två stora krukor med växter för att smycka entrén 
till huset. Rosorna från planteringarna ska planteras 
ut i trädgården nästa säsong.

Grönt är skönt

16 17



 Verksamhet: SPIRA - Aktivitetshuset 

 Projektperiod: november 2012

 Kontakt:  
 Britt Cassel, projektledare, 031-315 23 73,  
 Mona Jonson, enhetschef, 031-315 23 71
 

Syfte 
Syftet med projektet var att göra något  
meningsfullt utanför Aktivitetshuset och  
samtidigt fylla ett behov hos de äldre på  
Fässbergs äldreboende. SPIRA driver redan ett café 
och en trädgårdsgrupp där.

Vad har hänt?
Projektledaren och deltagare från SPIRA hade två 
möten med enhetschefen på A-huset på Fässbergs 
äldreboende som en uppstart hösten 2012. Vi  
bestämde och genomförde fem träffar, en gång per 
vecka under november månad. Projektet var tänkt 
som en kravlös grupp med tyngdpunkt på det sociala 
innehållet. Om en pensionär kom till gruppen så var 
det bra. Cirka 4-5 pensionärer och 1-2 deltagare från 
SPIRA deltog. Vi drack kaffe, samtalade om  
vardagliga ting, läste högt i en veckotidning och 
handarbetade. Vi kallade gruppen för ”Birgittas 
stickkafé”.

Vi fick mycket hjälp från Kioskgruppen, som är 
en redan inarbetad arbetsgrupp på äldreboendet. 
Kioskgruppen känner många av pensionärerna  
och visste vilka som kunde vara intresserade.

Trivselgrupp för äldre på  
Fässbergs äldreboende

 Verksamhet: Brännåsvägens gruppbostad, plan 1

 Projektperiod: mars 2012 - december 2012

 Kontaktpersoner: 
 Jenny Skoglöv, projektledare, 031-27 39 10 
 Christina Lundin, projektledare, 031-27 39 10
 Jeanne Madsen, enhetschef, 031-315 28 14

Syfte 
Tanken med projektet var att erbjuda en god 
levnadsnivå för de boende genom att erbjuda 
handarbete som komplement till redan befintliga 
aktiviteter. Tanken med projektet var också att ha 
aktiviteter i grupp, att arbeta med aktiviteter som 
väcker minnen och som ett sätt att lindra ångest. 
Syftet var också att skapa en gruppkänsla genom att 
göra något  
tillsammans och att öka självförtroendet hos de 
boende.

Vad har hänt?
Brukarna har samlats 1-2 gånger per vecka för att 
göra olika hantverk. 3 – 7 brukare och 2-3 personal 
har deltagit. Exempel på hantverk var: tygtryck, 
måla på wettexdukar, stickning, virkning, tovning,  
smycketillverkning, påsk- och julpyssel. Dessutom 
har man läst böcker om olika sorters hantverk för 
att få tips. Man har arrangerat en utställning på 
boendet för att visa upp de hantverk som brukarna 
gjort.

Resultatet för brukarna
Brukarna har tillsammans genomfört gemensamma 
aktiviteter som t.ex. påsk- och julprydnader till 
gemensamhetsdelen på boendet. Brukarna har 
träffats för gemensamma aktiviteter och därmed 
brutit viss isolering i sina lägenheter. De har ofta 
uppmuntrat varandra att delta i aktiviteterna och 
känner stolthet över sina färdiga hantverk.

Må bättre genom hantverk

Vad har ni själva lärt er?
När personalen deltar i aktiviteterna och gör något 
hantverk har brukarna också blivit intresserade av att 
prova nya hantverk. Personalen upplever att det finns 
mycket kreativitet hos brukarna och samhörigheten 
bland brukarna har ökat i och med projektet.

Vad händer efter projekttiden?
Intresset av hantverk hos brukarna fortsätter och 
en del har börjat med smyckestillverkning och 
tovning. Arbetet med att samla brukarna för hantverk 
i grupp och individuellt fortsätter även efter att 
projektet avslutats. Dessutom planeras gemensamma 
hantverksprojekt.
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Varför fortsatte vi inte?
Vi fortsatte inte med projektet, dels därför att det var 
trögt i starten av projektet av olika anledningar och 
dels för att motivationen sjönk. 

Förväntningarna från deltagarna stämde inte riktigt 
med verkligheten. Jag som projektledare hade svårt 
att få med nya deltagare i gruppen från SPIRA som 
ville vara med och åka till äldreboendet.



 Verksamhet: Hemsjukvården söder

 Projektperiod: januari 2012 - september 2013

 Kontaktperson: Anna-Karin Sävemalm,  
 projektledare, 0708-47 02 82

Bakgrund och syfte 
Warfarin/Waran är ett läkemedel för blodförtunning 
som man använder vid bland annat förmaksflimmer, 
mekaniska hjärtklaffar och lungemboli.

Känsligheten för Warfarin ökar med åldern och 
därmed också risken för en blödningskomplikation. 
Behandlingen kräver därför regelbunden kontroll av 
behandlingsintensiteten. Det sker genom en  
bestämning av PK (protrombinkomplex), som görs 
genom venprovtagning. Tillvägagångssättet är en 
resurskrävande vårdkedja, från patient i ordinärt 
boende till sjukhuset och en återkoppling till  
sjuksköterska eller patient i ordinärt boende. Många 
felkällor kan uppstå på vägen.

Tanken med projektet var att utveckla ett arbetsätt 
och använda ny teknik för att skapa förutsättningar 
för en effektivare vårdprocess för Warfarin- 
ordination. Syftet med studien var att undersöka om 
det nya arbetssättet skulle kunna bidra till en ökad 
patientsäkerhet och kostnadseffektivitet samt  
förbättra arbetsmiljön och öka antalet nöjda  
patienter. 

Projektet har genomförts i samarbete mellan  
Medicinkliniken Mölndal och hemsjukvården söder 
inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Vad har hänt?
20 patienter från hemsjukvården söder valdes ut av 
sjuksköterska inom hemsjukvården baserat på vissa 
kriterier. Fem sjuksköterskor har utbildats för att 
kunna använda den nya tekniken med kapillär  
provtagning.

I samarbete mellan AK-mottagningen 
(antikoagulationsmottagningen), tillverkare

Kapillär provtagning
och leverantör av tekniken samt vård- och 
omsorgsförvaltningen togs rutiner fram för 
kapillär provtagning. Gruppen patienter har genom 
kontrollprover verifierat att provtagningsättet 
är säkert och tillförlitligt. Även tidsstudier och 
smärtskattning har gjorts.

Resultatet för brukarna
Det har visat sig att patienter önskar använda 
”apparaten och bli stucken i fingret”, istället för 
provtagning på sedvanligt sätt – venprovtagning i 
armen. Det är främst de svårstuckna som ser vinsten 
med ett stick i fingret.

I den kontrollgrupp som användes var det tyvärr 
ett antal patienter som föll bort på grund av olika 
orsaker som till exempel icke läkemedelsövertag, 
avslutad behandling samt att de låg utanför 
de referensramar som var fastställda från AK-
mottagningen inför projektstart. 

Vad har ni själva lärt er?
• Teknik i vården är bra om man ser och kan förstå 

nyttan. 
• Att arbeta med utveckling av metoder som 

kan minska lidande och även vara effektivt för 
utförare. 

• Samverkan mellan flera aktörer är viktig så att vi 
arbetar evidensbaserat.

Införandet av kapillär provtagning förutsätter 
samverkan mellan sjukhus, vårdcentral och 
kommun med en tydlighet vad gäller kostnader och 
ansvar. De som efterfrågar kapillär provtagning är 
främst patienter och de som utför uppgiften i den 
kommunala hälso- och sjukvården.

Kapillär provtagning Venprovtagning i armen

 Verksamhet: Möbelgatans dagliga verksamhet,          
 Attendo
 
Projektperiod: augusti 2012 - december 2012

 Kontakt: Tina Berger, projektledare,
 Susanne Andersson, projektledare
 Petra Runevik, enhetschef, 0722-30 37 23

Bakgrund och syfte 
Hälsa är viktigt för att må bra och grunden till ett 
gott liv. Vad finns det då för hälsofrämjande akti-
viteter och miljöer för personer med funktionsned-
sättning i Mölndals stad? Vi ville genom att trycka 
en skrift öka tillgängligheten för hälsoinspirerande 
aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Tanken var att det ska vara enkelt: man ska kunna ta 
fram skriften och se förslag på vad man kan göra på 
sin fritid eller i sin dagliga verksamhet. 

Vi ville även beskriva hur man tar sig dit och om det 
är fysiskt anpassat eller möjligt för t.ex personer i 
rullstol att ta del av miljön och aktiviteten.

I vårt arbete tillsammans med brukarna besökte och 
kartlade vi olika platser för att pröva och utvärdera.
Vi ville också göra intervjuer kring hälsa och aktivi-
teter, vad man gör idag, och vad man önskar göra.

Vad har hänt?
En planering för upplägg, inköp och genomförande 
har gjorts och reviderats en gång. Digitalkamera är 
inköpt.

Tillsammans med våra brukare har vi besökt platser 
som vi ämnade skriva om och ta upp i broschyren. 
Med brukarna har vi tagit kort, tittat över platsen och 
diskuterat för- och nackdelar och lite runt om och 
skrivit ner i ett dokument som vi tagit med. 

På grund av ändrade arbetsförhållanden kunde vi 
inte starta upp projektet förrän hösten 2012 vilket 
lett till att vi fått planera om och resultatet kanske 
inte har blivit det vi tänkt från början.

Hälsoinspiration

Vi har arbetat med Inspirationsbroschyren och vi 
kommer att fortsätta att jobba med den tillsammans 
med brukarna och utveckla och ändra år efter år. 
Vi kommer att kopiera broschyren själva på daglig 
verksamhet.

Resultatet för brukarna
Det direkta resultatet är att de fyra brukarna i 
gruppen varit delaktiga i förarbetet. Kommande 
resultat blir när vi delat ut guiden till enheter.

Vad har ni själva lärt er?
Vi har lärt oss att innan ett projekt planera och 
förankra projektidén, samt att man behöver teknisk 
utrustning och se över den så att den fungerar.

Att jobbet tar längre tid än vad man trott. Man 
behöver längre perioder i sträck för att inte börja om 
varje gång.

Att se på en plats med nya ögon.

Vad händer efter projekttiden?
Vår förhoppning är att man kommer att använda 
guiden som inspiration. Efter en tid kommer vi att 
följa upp användandet  av och fråga efter synpunkter 
på broschyren genom en enkät. Vi kommer 
tillsammans med brukarna att fortsätta ge ut nya 
inspirationsblad.
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 Verksamhet: Ringspinnaregatans gruppbostad,
 Guldvingegatans gruppbostad och Gårdavägens 
 servicebostad

 Projektperiod: vår 2012 - december 2012

 Kontakt:  
 Louise Rosvall, projektledare, 031-87 56 48  
 Ulf Samuelsson, enhetschef, 0722-30 37 23

Syfte 
Syftet med projektet var att utveckla kommunika-
tionsböcker för att möjliggöra för brukarna att få 
större delaktighet i genomförandeplanen och ge oss 
personal ett styrdokument som säkrar både vår  
kännedom om det brukaren önskar och den  
kommunikation vi ska föra med brukaren.

Vad har hänt?
Under projektet har vi arbetat fram en ny grund 
för hur vi upprättar genomförandeplaner och 
följer upp dem. Huvudperspektivet i detta är att 
den enskilde brukaren ska ges större möjlighet 
i sitt självbestämmande vid upprättandet av sin 
plan. Personal för en mer medveten och lyhörd 
kommunikation i vardagen för att stödja brukaren i 
att uttrycka sin egen vilja. Det ska dessutom finnas 
en tydlighet i hur mål har kommit till. 

Vi har under 2012 haft tre heldagar, med 2-3 personal 
från respektive enhet samt habiliteringspedagogerna 
och enhetschef. Tillsammans satte vi ord på viktiga 
”ingredienser” på väg mot det brukarnära. 

Det vi via reflektion skapade är en mall på viktiga 
utgångslägen i brukarnära arbete. 

Vi vill alltid checka av att vi möter brukaren 
utifrån dessa utgångslägen, både i skapande av 
genomförandeplanen samt i den fortlöpande 
kommunikationen. Det ska utmynna i ett material 
som brukaren har hos sig, ständigt tillgängligt, 
tydliggjort genom alternativ kommunikation. Det 
viktigaste är en vardaglig kommunikation om 
innehållet tillsammans med brukaren. 

Kommunikationsböcker
Viktiga utgångslägen i brukarnära arbete:
• Att vara i aktivitet med brukaren vilket ger mer och 
  djupare kommunikation.
• Miljön påverkar kommunikationsflödet.
• Vi kan ge brukaren större utrymme.
• Vi ska utveckla vår kommunikation – vi vill 
  använda brukarens språk och kommunikation.
• Vi ska våga kommunikation.
• Vi ska sitta ofta med brukaren och tillsammans läsa 
  genomförandeplanen. Visa vår vilja att lyssna och 
  leta möjligheter till att nå djupare kring vad som är 
  rätt för brukaren.
• Vi ska avsätta tid för närvaro som kan leda till 
  kommunikation, tid för att mötas.
• Vi använder i flertalet av genomförandeplanerna 
  jag-form i texten fär att stärka det brukarnära.

Resultatet för brukarna
Vi som personal är numera mer medvetna om vårt 
eget ansvar för att nå ett brukarnära perspektiv och 
erbjuder brukarna kommunikation och bemötande 
som motsvarar det. 

Vi har påbörjat en kommunikationsresa med 
brukarna där de blir bemötta med större tillit 
från oss personal så att vi kan nå en förståelse 
för deras önskemål och behov. Vi synliggör det 
vi lyssnar in via ett gemensamt intresse för att 
genomförandeplanen ska bli brukarnära i utförandet.

Vad har ni själva lärt er?
Hur viktigt det är att skapa förutsättningar i 
kommunikation med brukarna för att få fram 
genomförandeplaner som är av riktig betydelse. 
Vi har lärt oss att värdet av egenreflektion samt 
reflektion i grupp är en förutsättning för att kunna 
arbeta brukarnära och vara medveten om vårt 
maktförhållande som personal. Ansvaret för att ge 
förutsättningar till kommunikation ligger till hundra 
procent på personalen. 

Vad händer efter projekttiden?
Vi fortsätter i tvärgruppsreflektion dessa tre 
enheter tillsammans utifrån temat brukarnära. 
Reflektionernas innehåll fördjupar sig i det vi möter 
via brukarna och utifrån de perspektiv vi utgår ifrån.
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 Projektperiod: höst 2010 - 2012

 Kontakt:
 Monica Mathisen, projektledare, 031-315 26 01 

Bakgrund och syfte 
Vård- och omsorgsförvaltningen har över tid erbjudit 
utbildning i social dokumentation. Det har dock inte 
varit tillräckligt för att uppnå den kvaliteten man 
önskar. Hösten 2010 tillfördes resurser i form av en 
tjänst för att kunna erbjuda ett stöd till verkställighe-
ten för att få den sociala dokumentationen att bli en 
naturlig del i vardagsarbetet.

Mål för uppdraget:
• En tydlig och ändamålsenlig social dokumentation
• Genomförandeplaner med hög grad av delaktighet
• Stöd i att upprätta lokala rutiner utifrån riktlinjer 
  för handläggning och dokumentation. 

Vad har hänt?
I starten var jag ute i samtliga ledningsgrupper 
och informerade om möjligheten att få stöd kring 
den sociala dokumentationen. Jag har i första hand 
arbetat på uppdrag av enhetschefer, men även 
områdeschefer har efterfrågat stöd.

Beroende på hur behovet sett ut har jag utbildat, 
erbjudit reflektion och kunskapspåfyllning både 
enskilt och i grupp, följt upp och gett fördjupad 
kunskap kring exempelvis tydligare delmål. Jag har 
samarbetat med bland andra systemadministratör för 
Procapita och samordnare på biståndsenheten när det 
varit finurligt. Fokus har legat på att möta grupper 
eller enskilda där de är och tillsammans jobbat 
framåt för att få dokumentationen att bli ett redskap 
som ger stöd i vardagsarbetet.

Inom funktionshinderområdet har jag haft en  
nätverksgrupp för pedagoger och dokumentations-
ansvariga. I många verksamheter har jag 
återkommit flera gånger, då en välfungerande 
social dokumentation är ett ständigt pågående 
utvecklingsarbete.

Resultatet för brukarna
En tydlig genomförandeplan och en social 
dokumentation som en naturlig och integrerad del 
i vardagsarbetet innebär att brukaren har en klar 
bild av vad stödet innehåller och kan påverka hur 
stödet ges. Brukaren får en större delaktighet i 
utformningen av stödet och kan känna att hen själv 
styr över sin vardag.

För verksamheternas del innebär det att man kan 
kvalitetssäkra det stöd man ger: det ska vara lätt att 
följa ett ärende och man ska kunna visa vad som 
gjorts och varför.

Vad har ni själva lärt er?
Styrkan i arbetet har varit att kunna möta upp och 
anpassa stödet efter de specifika behov varje enskild 
verksamhet haft. Det har också varit viktigt att få 
personalen att ta till sig inte bara vad och varför de 
behöver dokumentera utan hur det kan vara ett stöd 
för dem i vardagsarbetet. 
För att få en 
välfungerande 
dokumentation 
behöver man 
fortlöpande ge tid 
för att reflektera 
kring området: 
fyller det vi 
dokumenterar 
rätt syfte, hur 
får vi med 
delaktigheten, 
formulerar vi oss 
på ett bra sätt?
Verksamheterna lyfter också vikten av att ha 
någon att vända sig till med frågor och för att få en 
möjlighet till kunskapspåfyllning både för ny och 
mer dokumentationsvan personal som stöd för att 
hålla liv i dokumentationsarbetet.

Vad händer efter projekttiden?
I mitt nuvarande uppdrag som 
verksamhetsutvecklare har jag möjlighet att fortsatt 
ge stöd kring dokumentationen även om jag numera 
fördelar min tid mellan flera uppdragsområden.

Social dokumentation
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 Verksamhet: Äldreboende

 Projektperiod: 2009 - 2012

 Kontakt: Johanna Ottosson, projektledare,  
       031-315 28 34

Bakgrund 
Kontaktmannaskapet innebär att pensionären har en 
bestämd person att vända sig till, med speciellt god 
kunskap om pensionärens behov och önskemål. 
Kontaktmannaskapet är en viktig grundbult i äldre-
omsorgen. Genom ett väl fungerande kontaktmanna-
skap kan kvaliteten för individens omsorg och vård 
säkras och det sociala innehållet stärkas.

Vad ville ni uppnå?
Vi ville att kontaktmannaskapet skulle utvecklas så 
att de tre rollerna som relationsskapare, länk och 
administratör blev tydligt och drevs i enlighet med 
verksamhetens mål. Det har genomsyrat hela utbild-
ningen i kontaktmannaskapet.
Vi ville att:
• all personal ska arbeta utifrån ett socialt och saluto-
gent synsätt där kvalitet i varje möte ska främjas.  
• kontaktmannen får grundläggande kunskaper inom 
social dokumentation.  
• kontaktmannen får verktygen för att kunna skapa  
delaktighet för den äldre och dess närstående i den  
individuella planeringen.  
• kontaktmannahandledaren ska vara en guide för 
arbeslaget gällande professionellt bemötande samt 
vara väl förtrogen med den sociala dokumentationen 
och vårt dokumentationssystem.

Vad gjorde ni?
Under 2010 genomfördes utbildning och därefter 
startades nätverken för KM-handledarna upp. 
Utbildningen har delats upp i tre steg. All omsorgs-
personal ingick i det som kallades Steg 1, alla som 
idag är kontaktmän i Steg 2 och i Steg 3 utbildades 
kontaktmannaskapshandledare (KM-handledare) 
vars syfte är att ha en stödfunktion till sitt arbetslag 
och till enhetscheferna.

Kontaktmannaskap
Under 2011 har vi haft två nätverksträffar och 
en utbildning i bemötande för KM-handledarna. 
Under 2012 har vi haft två nätverksträffar för KM-
handledarna.

Resultat
Rollen som kontaktman har stärkts, fördjupats och 
förtydligats. Därigenom har det sociala innehållet 
förbättras då omsorgen blivit mer individualiserad. 
Detta har skett genom utbildningarna, men 
också genom att rollen har uppmärksammats 
ute i verksamheterna och att betydelsen av 
denna har lyfts fram. Riktlinjer har tagits fram 
för kontaktmannaskapet. Som ett delmoment i 
de regelbundna nätverksträffarna utvärderades 
både projektet som sådant, men även hur den nya 
kunskapen användes ute i verksamheterna. När 
nätverket fungerar kommer utvärdering vara en 
naturlig del i arbetsprocessen.

Första utmaningen blir att få detta nätverk att 
leva vidare i verksamheten som en naturlig del i 
kvalitetsarbetet. KM-handledarna behöver utbyta 
erfarenheter och få kunskapspåfyllning.

Vilken nytta har ni haft av projektet 
inför framtiden?
Nyttan syns redan i verksamheten genom tydligare 
roller och genom att verksamheten kan ställa större 
krav på personalen.
 KM-handledarna träffas i regelbundna nätverk 
ca två gånger per år. Syftet är att träffarna ska bli 
självutvärderande och kunna identifiera vilka behov 
som finns ute i verksamheten så att behoven kan 
fångas upp.

 Verksamhet: Träffpunkter tillsammans med  
  hemtjänst

 Projektperiod: januari 2012 - december 2012

 Kontakt: Lotta Malm, enhetschef, 031-315 28 22

Bakgrund 
Många äldre i ordinärt boende riskerar isolering och 
ofrivillig ensamhet genom ändrade livsvillkor.  
Förlust av anhöriga, vänner och fysiska funktioner 
kan lätt leda till en passiv livsstil med risk för fall, 
skador och försämrad hälsa

Vad ville ni uppnå?
Målet med projektet har varit att utveckla ett arbets-
sätt att erbjuda vårdtagare en miniträffpunkt, en 
BRA-grupp som står för ”Bevara, Rörelse, Aktivi-
tet”. Syfte var att erbjuda en möjlighet att träffa nya 
vänner, utvecklas, känna delaktighet och gemenskap 
i grupp. 

Målgrupp har varit seniorer som vård- och omsorgs-
förvaltningen kommer i kontakt med, som har rätt 
till bistånd att bryta isolering och där den enskilde 
väljer att träffa andra seniorer i grupp. 

Vad gjorde ni?
Efter att idén presenterats för de olika utförarna av 
hemtjänst har fyra omvårdnadsteam visat intresse 
att delta i projektet. De har utsett varsin person 
som tillsammans med personal från träffpunkterna 
planerat, genomfört och utvärderat träffarna. 
Omvårdnadsteamen hittade deltagare tillsammans 
med sina arbetskamrater. 

BRA-grupperna har träffats i förvaltningens 
egna lokaler som träffpunkter, äldreboende och 
områdeslokaler. Dagarna startade med kaffe och 
prat om vad som hänt sedan sist. Tanken var att 
dagen skulle innehålla både trevligt sällskap, mental 
stimulans, fysisk aktivitet och en gemensam måltid.

Resultat 
Från starten har fyra grupper ingått i projektet:

Lindome, Kållered, Centrum och Bifrost 
omvårdnadsteam. Grupperna träffades varje vecka 
med någon veckas uppehåll, totalt mellan 43-45 
tillfällen under året. Under projekttiden har 78 
personer varit anmälda och i genomsnitt har 8 
pensionärer kommit till varje träff.

Val av aktiviteter har sett olika ut i de olika 
grupperna. En grupp har ibland gått på restaurang 
tillsammans och alla grupperna har haft del av 
musikcirkel under den mörka årstiden. Alla 
grupperna hade en gemensam fest med sång, musik 
och middag i oktober 2012. Flera av deltagarna har 
berättat att de trodde att livet hade stannat, tills de 
började i BRA-gruppen. Livsgnistan kom tillbaka 
och träffarna var viktigast på hela veckan. Några 
av damerna i en av grupperna har berättat att de är 
grannar men har lärt känna varandra på träffen och 
nu träffas de på gården när det är vackert väder.

Kommentarer:
”Ni får oss att tro att vi kan – och så kan vi det!”   
”Det här är som medicin – fast utan biverkningar.”     
”Det är så kul att träffa andra – för då slipper jag 
prata med väggarna!”   
”Ni gör sån där gymnastik med oss – inte roligt, men 
säkert nyttigt!”

Vilken nytta har ni haft av projektet 
inför framtiden?
Vi tror på BRA-gruppverksamheten som en av flera 
möjligheter att erbjuda seniorer meningsfullhet 
i vardagen. Framförallt ser vi samarbetet mellan 
träffpunkter och hemtjänstens omvårdnadsteam som 
en framgångsfaktor.
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 Projektperiod: 2011 - 2012

 Kontakt: Lena Jadefeldt Slattery, projektledare,    
      031-315 24 24
 

Bakgrund
Projekt läkemedelsgenomgångar inleddes med ett 
möte med primärvården hösten 2010 och har sedan 
pågått under 2011-2012. 

Vad ville ni uppnå?
• en ökad kvalitetssäkring för god vård och omsorg 
• främja patientsäkerhet genom att öka kompetens 
och delaktighet inom området för att åstadkomma en 
säker läkemedelsanvändning
• att införa systematiska läkemedelsgenomgångar 
och uppföljningar av patientens läkemedel, motverka 
olämpliga och onödiga läkemedelsförskrivningar.
• en god följsamhet i och av styrdokument inom 
område läkemedelshantering.
• spårbarhet i dokumentationen, säkerställa statisti-
ken i vårdprocessen.

Vad gjorde ni?
Personal har utbildats i riskbedömningsinstrument, 
Äldre och läkemedel samt patientsäkerhet. För att 
kvalitetsäkra innehållet i en läkemedelsgenomgång 
sammanställdes en checklista vilken används som ett 
underlag inför och under aktuell genomgång. 

Lokala rutiner för riskbedömningar och 
läkemedelsgenomgångar har utformats och 
implementerats i verksamheten. För att följa 
enheternas kvalitetsarbete utarbetades en ny struktur 
i befintligt dokumentationssystem med möjlighet 
att ta ut statistik och registrera antalet utförda 
läkemedelsgenomgångar och riskbedömningar. En 
interngranskning av stadens läkemedelshantering har 
utförts. Syftet var att kartlägga hur verksamheterna 
följer antaget styrsystem, identifiera eventuella risker 
och presentera förbättringsområden.

Läkemedelsgenomgångar

Resultat
Projektet har resulterat i att en gemensam rutin för 
läkemedelsgenomgång mellan primärvård och 
kommunal hälso- och sjukvård har utarbetats.

Projektmålen har uppnåtts och arbetet har 
bidragit till kvalitetsförbättringar som främjar 
patientsäkerhet. Resultaten påvisar höjd kompetens 
och delaktighet hos berörd personal gällande 
följsamhet till stadens styrdokument. Införandet av 
regelbundna läkemedelsgenomgångar kvalitetssäkrar 
att patientens läkemedelsanvändning systematiskt 
följs upp. Ordinatören kan då utesluta olämpliga och 
onödiga läkemedelsförskrivningar.

Fortsatt arbete
Arbetet för att främja patientsäkerhet kommer 
efter avslutat projekt att fortsätta som en del i den 
ordinarie verksamheten. Projektgruppen övergår 
till att bli en referensgrupp knuten till en av 
verksamhetens vårdutvecklare. Implementerade 
lokala rutiner gällande riskbedömning och 
läkemedelsgenomgång kommer att följas upp 
månadsvis via nyckeltal. Statistiken registreras 
och återkopplas till enheterna samt medicinskt 
ansvarig sjuksköterska. Resultaten av identifierade 
förbättringsområden efter utförd interngranskning 
är grunden för ett fortsatt kvalitetsarbete. Målet är 
att enheterna fortsätter sitt arbete för att uppnå en 
god följsamhet av vård- och omsorgsförvaltningens 
styrdokument gällande läkemedelshantering.

 Projektperiod: 2011 - årsskiftet 2012/13

 Kontakt: Katarina Arvidsson, projektledare,  
 031- 315 24 26. Pia Heikkinen, projektledare, 
 0707-62 02 79. Rebecca Bissmark-Blomé,  
 projekledare, 031-315 26 22

Syfte
Syftet med projektet var att främja den person- 
centrerade omvårdnaden och att den enskilde skulle 
få bibehålla sitt oberoende.

Vad ville ni uppnå?
Med projektet ville vi främja den personcentre-
rade omvårdnaden genom:
• Utbildning och handledning
• Införa metodstöd för social och medicinsk  
planering
• Årlig medicinsk och social uppföljning
• Införa metodstöd för genomförandeplan till  
målgruppen.

Den enskilde ska få bibehålla sitt oberoende och 
känna trygghet genom att:
• ta vara på möjligheten till självbestämmande och 
delaktighet genom besök i tidigt skede av demens-
sjukdomen
• handläggningsrutiner och tjänster anpassade för 
målgruppen
• individualiserade insatser och vårdåtgärder.

Vad gjorde ni?
2010 bildades ett team bestående av 
demenssjuksköterska, arbetsterapeut och 
biståndshandläggare. Teamet har gjort gemensamma 
hembesök. Under projektet har teamet påbörjat ett 
arbete med att hitta rutiner för social och medicinsk 
planering samt strukturerad uppföljning för 
målgruppen. Teamet har haft regelbundna möten för 
att gå igenom ärenden och planering.  Teamet har 
även arbetat motiverande, där behov funnits.

Under projektet har teamet börjat utveckla den 
sociala och medicinska dokumentationen. Inom 
projektet har vi även utbildat omvårdnadspersonal 
för att vara handledare i Demens ABC. Vi utvecklade 
samverkan med primärvård och specialistvård för att 

Demensteam
uppnå ett gemensamt vårdprogram som beskriver vår 
samverkan. Vårdprogrammet följer VG-regionens 
medicinska riktlinjer för demens. Under våren 2012 
började arbetet ett gemensamt vårdprogram med stöd 
från FoU Väst/GR.

Resultat och fortsatt arbete
Målen för projektet är till viss del uppfyllda. Det krävs 
fortfarande en bättre samverkan mellan primärvård och 
kommun. Dock har samverkan förbättrats genom att 
primärvård, kommun och specialistvård enats kring att 
ta fram ett gemensamt vårdprogram. Arbetet fortsätter 
under 2013.
Teamet har erfarit att det inte funnits tillräckligt 
med tid för motivationsarbete, vilket ofta behövs för 
denna målgrupp. Ett samarbete med personal från 
dagverksamhet inleddes under 2012, ”Bygga broar”, 
vilket syftar till att motivera den enskilde till hjälp och 

Demenssjuksköterskorna och arbetsterapeuten har 
varit tillgängliga som metodstöd för att öka den 
personcentrerade omvårdnaden i hemtjänsten. Detta 
har ännu inte etablerats fullt ut. Det krävs ett fortsatt 
arbete att förbättra och tydliggöra information till 
hemtjänstgrupperna för att förbättra samarbetet.

Biståndshandläggaren har under 2012 arbetat 
med utvecklingsfrågor kring handläggning och 
dokumentation. En analys av handläggarrollen i 
relation till målgruppen och vad som behövs för en god 
handläggningsprocess har sammanställts. Resultatet har 
presenterats i en rapport. 

För att kunna följa Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för vård och omsorg vid demenssjukdom krävs ett 
gemensamt samarbete och synsätt inom kommunen.

FoU Väst har var varit behjälpliga med en delutvärdering 
av demensprojektet och en slututvärdering görs under 
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INTERNATIONELLA  
PROJEKT 

 Verksamhet: Socialpsykiatriskt stöd 

 Projektperiod: september 2011 - december 2012
 
 Kontakt: Marcus Lundmark, projektledare,  
 0709-39 24 87

Syfte och mål
I september 2011 startade ett femton månaders pro-
jekt för att vidareutveckla och formalisera samverkan 
mellan vård- och omsorgsförvaltningens socialpsyki-
atriska stöd inom boende och boendestöd och de tre 
psykiatriska öppenvårdsmottagningar inom lands-
tingspsykiatrin i Mölndal. Målgruppen var personer 
med psykiska funktionsnedsättningar.

Projektet planerades utifrån fyra hörnstenar: bedöm-
ning av nuläget, planering för framtiden, implemen-
tering och uppföljning/utvärdering.

Projektet handlade om att personal från vård- och 
omsorgsförvaltningen och öppenvårdsmottagningen 
tillsammans träffade brukaren/patienten. Detta för att 
identifiera dennes önskemål om förändringar  
kopplat till livskvalitet genom en kartläggning.  
Därefter gjordes en plan tillsammans med brukaren/
patienten för hur vi kontinuerligt var tredje månad 
kan arbeta mot brukarens/patientens delmål, d.v.s. 
mot det personliga långsiktiga målet. Denna  
samverkansmodell benämns som Vård- och  
stödsamordning.

Målet för 2012 var att samtliga brukare skulle erbju-
das Vård- och stödsamordning.

Vad gjorde ni?
Inledningsvis gjordes en inventering av hur 
samverkan med öppenvårdspsykiatrin fungerade. 
De utmaningar som identifierades mynnade ut i 
en formalisering av modellen (Manual för Vård- 
och stödsamordning) som tydligt beskriver vem 
som gör vad och när, samt förklaringar till varje 
arbetsmoment och definitioner av de begrepp som 
finns i arbetsmodellen.

Vård- och stödsamordning
Följande satsningar gjordes i grova drag:
• Kick-off  för den nya manualen i samverkan.
• Internutbildning av samtlig personal inom 
socialpsykiatriskt stöd i kommunen och de tre 
psykiatriska öppenvårdsmottagningarna inom 
landstingspsykiatrin i Mölndal erbjöds.
• En vidareutveckling av manualen påbörjades och 
samtlig personal erbjöds utbildning i stresshantering 
för brukare och närstående. Syftet var att involvera 
närstående i arbetet tillsammans med brukaren.
• Utbildning kring lagstiftning Öppen psykiatrisk 
tvångsvård (ÖPT) och Öppen rättspsykiatrisk vård 
(ÖRV) erbjöds samtliga enheter i förvaltningen.
• Specifikt metodstöd har erbjudits kontinuerligt på 
samtliga enheter i förvaltningen.

Resultat
I delrapporten i juni 2012 framkommer det att de åtta 
enheterna inom socialpsykiatriskt stöd var igång med 
Vård- och stödsamordning för 88 av 151 brukare, 
d.v.s. 58 procent. 

Vid årsskiftet 2012/13 hade personal arbetat igenom 
hela modellen för 44 procent av samtliga brukare.
 
Vad händer efter projektet?
Fortsättningsvis bedrivs internutbildningar av 
nyanställd personal, fortlöpande metodhandledning 
på enheterna samt vidareutveckling av modellen 
genom att trycka en ny manual som innefattar 
närstående och stresshantering. 

Gemensam handledning för personal inom 
socialpsykiatrin och psykiatrisk öppenvård är 
upprättat.   

Forum för samverkan finns upprättad på två nivåer, 
en intern för vård- och omsorgsförvaltningen 
(representanter från varje enhet), samt ett 
gränsöverskridande forum med representanter från 
båda huvudmännen. Det finns även ett forum för 
chefssamverkan.
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 Verksamheter: Förebyggande verksamhet inom område hemvård i vård- och omsorgsförvaltningen, 
 Folkhälsofunktionen och kultur- och fritidsförvaltningen

 Projektperiod: augusti 2011 - juni 2013  Kontakt: Lotta Malm, 031-315 28 22

 EU-finansiering:	Ett Europa för medborgarna Lead partner: Unione Terre Verdiane, Italien

 Partners: Trollhättan (Sverige), Södra Österbotten (Finland), A Coruña (Spanien), Bassa Atesina (Italien),
                  Fontevivo (Italien).

Bakgrund och syfte
Volwe är ett projekt om volontärarbete och  
samverkan mellan offentlig och ideell sektor  
(Volonteering in Local welfare and  integration  
policies). Sex städer/regioner från fyra länder har 
deltagit i projektet - Sverige, Finland, Italien och 
Spanien. Både volontärer och offentligt anställda  
har varit med.

Syftet med projektet var att utveckla volontär- 
verksamhet genom ett europeiskt nätverk för att 
utbyta erfarenheter, lära av varandra och öka vår 
kunskap om hur offentlig och ideell sektor kan  
samarbeta.

Vad gjorde ni?
Vid fem träffar har vi fått ta del av varandras 
goda exempel. Detta har varit värdefullt även om 
förutsättningar och välfärden ser olika ut i alla 
deltagarländer. 

Volwe 
Nätverk kring volontärinsatser

Några frågor är aktuella för alla deltagarländer:

• Hur kan vi engagera flera unga människor i det 
  frivilliga arbetet?
• Hur kan vi öka långsiktigheten i de frivilligas 
  engagemang?
• Hur kan ideella organisationer och offentlig sektor 
  samverka på lång sikt och komplettera varandra?

Under projekttiden har vi arbetat med lokala projekt 
och vid sista träffen i juni summerade vi och 
utvärderade.
 
I Mölndal har vi initierat ett nätverk mellan staden 
och föreningar som samordnar frivilligt socialt 
arbete, bland annat Kvinnojouren Frideborg, 
Brottsofferjouren, Svenska kyrkan och Verdandi.

 Verksamheter: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen

 Projektperiod: augusti 2012 - juni 2014  Kontakt: Ann-Marie Predan, 0704-61 76 29

 EU-finansiering:	Europeiska Socialfonden  Mer information: www.grafprojektet.se

Bakgrund och syfte
Projektet GRAF Kompetens ägs av Göteborgsregio-
nens kommunalförbund, GR, på uppdrag av kom-
munerna Härryda, Lerum, Partille och Stenungssund 
samt Mölndals stad och Bräcke diakoni. Projektet 
vänder sig till personal inom kommunens  
verksamhet som stöttar personer med funktions- 
nedsättning att komma i arbete.

Syftet är att höja personalens kompetens kring per-
soner med funktionsnedsättning kopplat till arbete 
samt skapa hållbara strukturer för organisatoriskt 
lärande på området. Kompetensutvecklingen  
omfattar 500 personer.

GRAF Kompetens

Projektbeskrivning
Genom kompetensutveckling utrustas personalen 
med adekvata verktyg för att driva metodutveckling 
och genom erfarenheter av metodutveckling 
berikas utbildningar/insatser för personalens 
kompetensutveckling. Arbetet i projektet 
kommer att ske i olika former i samarbete med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, brukarnas 
intresseorganisationer och företagarorganisationer. 
De deltagande kommunerna har olika erfarenheter av 
arbete inom funktionshinderområdet. Att ta vara på 
varandras erfarenheter och lära av varandra kommer 
därför bli en stark ledstjärna i arbetet.

Mål
Målet med projekt GRAF är kompetent 
personal som bidrar till att öka möjligheter 
för personer med funktionsnedsättning och 
psykisk ohälsa att få och behålla ett arbete.

Målet är också en arbetsorganisation hos 
de kommunala verksamheterna som bygger 
på personalens kompetens och förmåga att 
samverka med olika offentliga och privata 
aktörer kring brukare.
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 Verksamheter: SPIRA    Projektperiod: juli 2011 - juni 2014 

 Kontakt: Lotta Juhlin, projektledare, 0733-81 53 93, Mona Jonson, enhetschef, 031-315 23 71  
 
 EU-finansiering:	Europeiska Socialfonden  Lead partner: Vård- och omsorgsförvaltningen

 Partners: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Syfte
Projekt Framstegen är ett projekt som har personer 
med psykiska funktionsnedsättningar som målgrupp.  

Syftet med projektet är att personer med psykiska 
funktionsnedsättningar ska närma sig arbetslivet och 
få möjlighet att  bli självförsörjande.

Vad ville ni uppnå?
Med projektet vill vi: 

• ge projektdeltagarna en inre styrka, ökad 
  självkänsla samt ökad motivation att möta 
  samhällets krav för att kunna närma sig 
  arbetsmarknad eller studier.
• hitta fler vägar till nya praktikplatser och 
lönearbete 
  såväl inom kommunens egen organisation, som 
  inom privat och frivillig sektor.
• att projektdeltagarens egen upplevelse av 
  utanförskap ska minska eller försvinna helt.
• genom erfarenhetsutbyte och samverkan, 
  lära oss mer om hur personer med psykisk 
  funktionsnedsättning 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 
arbetsmarknaden.

Framstegen 

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

I kursplaneringen finns utrymme både för individuell 
tid och tid i grupp. Aktiviteterna består 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 visar att 
betydligt fler är igång efter utbildningen än före, 
främst i praktik men även i arbete och studier.
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