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Datorspel och skärmberoende – Varmblodsgatan boendestöd  

Projektnamn 
Datorspel och skärmberoende 

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Maria G Svensson 031-3152812 

Projektstart 
Våren 2019 

Projektslut 
Pågår egentligen fortfarande 

Projektledare, tfn 
Sofia Nyström 0708113729 (kontoret Varm-

blodsgatans stödteam 0708105618) 

Övriga deltagare i projektet 
Amanda Hellsten Romeborn, Mia Skaaret 

  
 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

Vi brukar i regel vara 1-2 personal med 3-8 deltagare. 15 personer har varit deltagare någon 

gång. Det finns fler personer som är intresserade som inte deltagit ännu. 

 

Vi personal fick en utbildning i datorspelsberoende som gjorde oss säkrare att ta oss an ämnet. 

Den första terminen på cirkeln ägnade vi oss åt samtalscirklar och diskussionsfrågor om skärm-

användning och spel, samt hur man kan ”spelifiera” sin vardag och ta tillvara på färdigheter man 

lär sig från spel i andra sammanhang. Vi hade även en förläsning med en som tagit sig ur ett da-

torspelsberoende. 

 

Termin två så har vi ägnat oss åt fortsatt samtalsrunda första delen av cirkeln andra delen fysisk-

träning inspirerad av spel- så som rollspel, samla poäng, tävla. Vi har gjort teaterövningar, övat 

jobbintervju, bakat och lagat mat. Utifrån deltagarnas önskemål av aktiviteter från enkäter. 

 

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i se-

parat dokument. 

 

Syftet med cirkeln är att bryta social isolering. 
 

Deltagarna byter nummer med varandra och har börjat umgås på fritiden. Svar från fem deltagare 

första enkäten: 

”Jag har fått komma ut lite”  

”Det har varit lärorikt åsikter och tolerans” 

”För mig har cirkeln varit en social utmaning. Jag har blivit mer bekväm i sociala sammanhang.” 

Intressanta diskussioner och ett nytt umgänge jag inte skulle träffat annars.” 

”Träna på att vara social, komma ut.” 

 

Svar från andra enkäten: 

”socialt utvecklande och våga ta kontakt med nya människor.”  

”socialt” 

”Jag har fått kommit ut mycket mer” 

”Jag är utanför hemmet mycket mera, jag får socialt utlopp och känner mig inte lika ensam” 

”regelbundenhet, träffat nya personer i liknande situation” 
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En del av deltagarna har en arbetsplats/skola men känner sig ändå ensamma och där cirkel upp-

fyller ett socialt syfte de inte får utlopp för på arbetet. För en del deltagare har det varit första 

aktiviteten de har utanför sitt hem och att det sedan tagit steget vidare till studier/arbete. 

 

Vad händer efter projekttiden? 
Beskriv hur effekterna av projektet ska leva vidare. 

 

Vår förhoppning är att fortsätta med projektet år 2020. Det tar tid och engagemang samt att vi 

ofta använder privata pengar till ingredienser och fika så om vi fick ekonomiskt stöd till verk-

samheten vore det enklare, samt att vi kunde ha större möjligheter att bjuda in förläsare, köpa 

pysselmaterial och ingredienser. 

 

 

Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

18 000:- gick till utbildning med Tarja Larsson 

500:- fika (som jag inte tror vi lyckats få)  

 

 

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
 

Jag har lärt mig mycket om den värd många av deltagarna till stor del lever i på skärm och i 

datorspel. Jag har fått se hur viktigt det är för personer att prata om ämnen de är duktiga på och 

på så sätt växa och få ökat självförtroende. 

 

Personer som aldrig ägnar sig åt fysiskt träning annars skrattar och har roligt då de ”glömmer 

bort” att det är träning då aktiviteten är på tid, samla poäng eller att vi gör rollspel. 

 

Jag har fått rutin på att hålla i cirkeln så som att planera, skicka dagordning på mail, förbereda 

fika, bekräfta alla deltagare och hålla i agendan på cirkeln. Vid några tillfällen har en deltagare 

som har matlagning i sitt boendestödsbeslut bakat till cirkeln med ingredienser vi inhandlat och 

på så sätt distraherat sig innan då hen varit nervös att ta sig dit, samt vuxit av att bjuda på fika 

som deltagarna uppskattar. 

 

Välmående hos deltagare har ökat, en deltagare har exempelvis uttryckt ”spelcirkeln är veckans 

höjdpunkt. 
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Den digitala minnesresan – Lackarebäck äldreboende hus C 

Projektnamn 
Den digitala minnesresan  

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Lackarebäck hus C 

Mia Torvaldsson 031-315 24 36 (nattchef) 

Projektstart 
Januari 2019 

Projektslut 
 

Projektledare, tfn 
Mia Torvaldsson 031-315 24 36 

Övriga deltagare i projektet 
Hela C-huset, dag och natt 

  
 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

Projektet har inte kunnat genomföras då annan verksamhet har behövt prioriteras.  

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i se-

parat dokument. 
 

Vad händer efter projekttiden? 
Beskriv hur effekterna av projektet ska leva vidare. 

 

Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

 

 

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
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Digital utveckling för brukarna – Möbelgatan daglig verksam-

het 

Projektnamn 
Digital utveckling för brukarna  

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Möbelgatans dv Maria Fasth 031-3152806 

Projektstart 
190201 

Projektslut 
 

Projektledare, tfn 
Nina Gärtner, Sanna Smidefors 031-3171082  

Övriga deltagare i projektet 
 

  
 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

Projektet har tyvärr inte kunna starta som planerat. Det har hänt mycket i verksamheten som har 

påverkat. 

 

Vi var också okloka att ta emot i-pads från teleenheten som ställde till det. Det var en utgående 

modell så det fanns inga skydd att beställa till dem. Dumt nog blev det en bromskloss för myck-

et. Fick besked i dagarna om detta. 

 

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i se-

parat dokument. 
 

Vad händer efter projekttiden? 
Beskriv hur effekterna av projektet ska leva vidare. 

 

Vi kommer att arbeta vidare och starta upp tänket som vi hade med projektet.  

 

 

Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

Vi har inhandlat; 

Laddare 

Hörlurar   

Ipads-från teleenheten 

Skal som var felaktiga 

 

 

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
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Digitalisera mera – Lejonslättsgatan 32 servicebostad 

Projektnamn 
Digitalisera mera 

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Lejonslättsgatan 32, Sarah Dunér 031-315 24 

84  

Projektstart 
 

Projektslut 
 

Projektledare, tfn 
 

Övriga deltagare i projektet 
 

  
 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

Vi har tyvärr inte kunnat starta vårt projekt, pga. annat som har krockat såsom studiecirklar och 

totalrenovering i huset.  

 

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i se-

parat dokument. 

 

Vad händer efter projekttiden? 
Beskriv hur effekterna av projektet ska leva vidare. 

 

 

Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

 

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
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Ipadens möjligheter i måleri – Frejagatan daglig verksamhet 

Projektnamn 
Ipadens möjligheter i måleri  

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Frejagatans dagliga verksamhet, Enhetschef: 

Barbro Olsson 0707-690267 

Projektstart 
Augusti 2019 

Projektslut 
november 2019 

Projektledare, tfn 
Johanna Niland, Britta Thieme 

Övriga deltagare i projektet 
Deltagare på Frejagatans dagliga verksamhet 

  
 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

- En handledare utifrån har träffat gruppen vid 4 tillfällen. 5 deltagare har varit delaktiga 

och 2 personal enligt ovan. Vid de olika träffarna har gruppen provat på olika tekniker 

bla akvarell, pastell, färgkritor, socker/saltmålning.  

- 2 personal har varit på 1 dagars kurs på Klangfärg – Fotoscreen med appar (hur egen-

tagna fotografier kan omvandlas och bli till tryck på papper/tyg) 

- Ipad har används till att ta fram motiv till tavlan som vi sedan målade på canvastavla 

samt att vi provat målarprogram i Ipaden.  

- Processen dvs hur tavlans motiv växt fram har dokumenterats med hjälp av Ipad och mo-

bil. 

 

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i se-

parat dokument. 

 

- Varsin canvastavla har skapats. 

- Vi har arbetet med att en tänkt tankebild inte alltid blir som man tänkt sig när den hamnar 

på en tavla med färger som kan flyta ut MEN att slutresultatet kan bli bra ändå trots att 

det blev lite annorlunda än man tänkt sig, dvs att stärka deltagares självbild och själv-

känsla. 

- En deltagare använde sina nyvunna kunskaper på fritiden samt har fortsatt måla vid stun-

der över i den skapande verksamheten.  

 

Vad händer efter projekttiden? 
Beskriv hur effekterna av projektet ska leva vidare. 

 

- Fått tips/inspiration om olika appar att använda till våra foton som vi tar ibland annat fo-

togruppen. Kan användas till tidningen, almanacka, tavelbilder, tryck mm. 

- Vi ser att våra kunskaper kan användas i två olika grupper som vi arbetar med (skapande 

och media) och att fler deltagare än de som var med i projektet kan komma att ta del av 

appar mm. 

- Vi planerar för vernissage under våren 2020 för att låta fler ta del av vårt projekt och hur 

vi jobbat med det. 
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Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

Materialinköp ca 2500kr 

Handledarkostnad ca 6000kr   

 

 

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
 

- (Något som blivit tydligt men som vi dock visste sedan tidigare) är vilka möjligheter 

enskilda individer kan besitta om man har tid och tillit till den enskilde.  

- Vilka möjligheter som öppnar sig med olika digitala hjälpmedel. 

- Att inte ha för spretig grupp utan att gruppsammansättningen är viktig. 
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Kan själv, delaktighet i min vardag – Alebäcksgatan korttids-

vistelse 

Projektnamn 
Kan Själv! – Delaktighet i min vardag.  

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Alebäcks korttidshem Caroline Johansson Wes-

ter 031-317 10 24 

Projektstart 
2019-01-01 

Projektslut 
2019-12-31 

Projektledare, tfn 
Johanna Börjesson (slutade 2019-12-31) 

Övriga deltagare i projektet 
Samtlig personal på Alebäck.  

 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

Inköp av touchkontakter har skett.  

Genomgång i arbetsgruppen på APT, om touchkontakter och syftet med dem.  

 

Varje ungdom har en anpassad aktivitet där touchkontakten kan provas att användas.  

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i se-

parat dokument. 

 

Alla ungdomar har haft en specifik aktivitet där touchkontakten har testats.  

För en ungdom har promenader blivit ett lustfyllt lugn och blivit till en självständig aktivitet.  

För en annan deltagare har lördagsgodiset och fördelningen av den blivit en lyckad aktivitet.  

Vad händer efter projekttiden? 
Beskriv hur effekterna av projektet ska leva vidare. 

 

Vi kommer att fortsätta att använda touchkontakterna för de ungdomar som det fungerar bra för 

idag, samt se om vi kan utöka till andra ungdomar under året.   

 

 

Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

Inköp har skett enligt beskrivning i ansökan.   

 

 

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
 

Arbetsgruppen har lärt sig vad en touchkontakt är.  

Man har också lärt sig ett nytt kommunikationsverktyg.  

Touchkontakten har fungerat särskilt bra för en ungdom. Denna ungdom var ny för verksam-

heten under 2019 och verktyget fungerade mycket bra för att kommunicera.  
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Promenera i alla väder – Uddängen daglig verksamhet 

Projektnamn 
Promenera mera i alla väder  

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Uddängen DV, Karin Juul, 031-3151252 

Projektstart 
25/1/19 

Projektslut 
Tills vidare 

Projektledare, tfn 
Anna-Lena Johansson 

Övriga deltagare i projektet 
Jessica Bergand, Marie Holmström, Tommy 

Stål, Annelie Sundberg Ocampo, Marcus Apel-

gren 

  
 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

Vi har köpt in ett gåband.  

Presenterat den för deltagarna.  

Introducerat gåbandet som en vanlig del i den fysiska träningen på Uddängen. 
 

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i se-

parat dokument. 

 

Deltagarna har ökat sin fysiska förmåga. 

Med tanke på det mörka halvåret och det dåliga vädret så har gåbandet varit ett bra komplement 

till vanliga promenader utomhus. 

För två deltagare har balansen förbättrats.  

Vi i personalen upplever att träningen blev roligare för de deltagare som använt den aktivt. 

 

Vad händer efter projekttiden? 
Beskriv hur effekterna av projektet ska leva vidare. 

 

Vi fortsätter uppmuntra deltagarna att använda gåbandet aktivt. Både de som går nu samt nya 

deltagare. 

 

 

Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

Vi fick 20,000 kr tilldelat för inköpet och gåbandet kostade 19900 kr. 

 

 

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
 

Att det finns möjligheter att utveckla verksamheten genom utvecklingsmedel. Tummen upp! 

Även om man inte alltid blir beviljad så ger projektansökningar personalen möjligheten att tänka 

till kring verksamheten och dess utvecklingsmöjligheter. 
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Pubafton med karaoke – Eklanda äldreboende 

Projektnamn 
Pubafton med karaoke 

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Eklanda Äldreboende, Sophie Kefala, 031-315 

28 40 

Projektstart 
 

Projektslut 
 

Projektledare, tfn 
Sophie Kefala, 031-315 28 40  

Övriga deltagare i projektet 
 

  
 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

Vi har inte köpt in det vi fick beviljat så projektet har inte blivit av. Det beror på flera olika saker 

som hög arbetsbelastning och chefsomsättning. 

 

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i se-

parat dokument. 

 

Vad händer efter projekttiden? 
Beskriv hur effekterna av projektet ska leva vidare. 

 

 

Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

Vi har inte köpt in det vi fick beviljat. 

 

 

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
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Sinnenas fönster – Berzelius äldreboende 

Projektnamn 
Sinnenas fönster 

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Berzelius äldreboende, Joanna Nikola 0739-

015714 

Projektstart  
2019 

Projektslut 
2020 

Projektledare, tfn 
Samira Zair 

Övriga deltagare i projektet 
 

  
 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

För att skildra högtider och de olika årstiderna, som vår, sommar, höst och vinter tillsammans 

med vårdtagarna och personalen, dekorerar vi fönsterna i korridoren för att visa de olika peri-

oderna. Varje period har sina blommor och dekorationer som vi ställer ut inomhus och i vår träd-

gård. Dessa alla färger bidrar till diskussion, samtal, sånger, dikter och poängpromenader utmed 

korridoren som passar till årstiden/högtiden. 80% av alla boende, anhöriga, personal och gäster 

som besökt vårt boende har varit med och upplevt de olika årstiderna samt högtiderna som vi 

ställt ut. Aktiveringspedagogen har varit ansvarig för utsmyckningen men volontärer och perso-

nal har varit delaktiga. 

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i se-

parat dokument. 

 

Ökad trivsel, glädje som leder till förbättrade hälsa.  

Eftersom korridoren ligger nära aktiviteten kunde vi observera deras reaktioner, interaktioner 

och känslor varje dag. Vi har fått mycket positiv respons även från utomstående som besökt re-

staurangen. Det skapar ett hemtrevligt, varmt inbjudande intryck av vårt äldreboende. 

 

Vad händer efter projekttiden? 
 
Projektet ska leva vidare. Allt material finns kvar, även stora träd som står kvar inomhus och 

utomhus som tillsammans med alla boende dekoreras.  

Olika taktila material och visuellt lockande bilder och föremål i olika former. 

 

Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

Inköp av dekorationer har gjorts för alla årstider och högtidsdagar, fördelade på fyra olika till-

fällen.  
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Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
 

Tydliggöra årstiderna och högtiderna.  

Underlätta för de boende att kunna orientera sig bland de olika årstiderna samt högtiderna 

Den sinnesstimulerande miljön kan även användas som ett medel för kommunikation, samspel 

interaktion mellan människor. Det har även visat sig vara ett stöd till personal och praktikanter 

från andra kulturer då högtider tydliggörs och vi även använt oss av informationsplaketter kring 

dessa, i fönstret. 
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Socialt deltagande genom digitalisering – Sörgården äldrebo-

ende 

Projektnamn 
Socialt deltagande genom digitalisering  

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Anna-Lena Soeder 

Projektstart 
Ej påbörjat 

Projektslut 
Ej utfört 

Projektledare, tfn 
 

Övriga deltagare i projektet 
Personal på Sörgården 

  
 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

Projekt avslutat pga kollega ej utfört sitt uppdrag. 

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i se-

parat dokument. 

 

Vad händer efter projekttiden? 
Beskriv hur effekterna av projektet ska leva vidare. 

 

 

Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

Beviljade medel ej använda  

 

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
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Surfplatta – Bifrost äldreboende 

Projektnamn 
Surfplatta  

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Bifrost äbo, Anneli Christensson, tel 031-

3152709 

Projektstart 
19-12-01 

Projektslut 
20-03-31 

Projektledare, tfn 
Anneli Christensson 

Övriga deltagare i projektet 
Brukarna som bor på plan 1 

 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

Inköp av surfplatta gjordes under november 2019. Tyvärr försenades inköpet av surfplattan, så vi 

fick den i slutet av november. Syftet med inköpet av surfplattan är att den ska bli ett naturligt 

hjälpmedel i vår verksamhet. Vi har nu i januari påbörjat projektet med att försöka intressera 

brukarna för användningen av surfplatta. På plan 1 finns 8 platser och i dagsläget bor där 6 per-

soner som är aktuella för projektet. Planen är att plocka upp de intressen som brukarna har och se 

hur surfplattan kan användas för att stödja och vidareutveckla det intresset. Tanken är också att 

surfplattan ska bli en del av verksamheten med flera användningsområden såsom bildspel, söka 

information, musik, film samt ta del av interaktiva miljöer och digitala arenor. Vi har nu planerat 

in 5 tillfällen under våren där utsedd personal kommer att sitta tillsammans med gruppdeltagarna 

och visa hur surfplattan kan användas.  

 

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i se-

parat dokument. 

 

En enkät har utformats, se bilaga, som kommer att fyllas i av brukarna före och efter våra grupp-

tillfällen. Förhoppningen är att den kommer att visa att surfplattan bidrar till kvalitetshöjande 

aktivering som skapar sysselsättning för de boende och en meningsfull vardag individuellt och i 

grupp. Målet är också att använda surfplattan som ett insteg till den digitala världen för brukarna 

på äldreboendet.   

 

Vad händer efter projekttiden? 
Beskriv hur effekterna av projektet ska leva vidare. 

 

Förhoppningen är att brukarna själva ska våga använda sig av surfplatta och att de använder den 

på det sätt de tycker är intressant. Surfplattan kan användas både som gruppaktivitet men också 

vid egen tid. Surfplattan kan också användas i ett lärosyfte för att lära sig dagens digitala värld.   

Tyvärr kan vi inte redovisa detta, då vi ej kommit igång med projektet förrän nu.  

 

 

Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

Inköp av surfplatta 
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Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
 

Kan ej redovisa detta ännu, men i uppstarten nu märker vi att det är svårare än vi trodde att in-

tressera brukarna för att delta i projektet och att de har svårt att se hur de kan ha nytta av att lära 

sig använda surfplattan.  
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Teckna smart – Elementvägen daglig verksamhet 

Projektnamn 
Teckna SMART  

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Elementvägens DV, Karin Juul 070-4617615 

Projektstart 
2019-02-18 

Projektslut 
2020-01-20 

Projektledare, tfn 
Karin Johansson, 031-3152836 

Övriga deltagare i projektet 
Elementvägens DV(deltagare i Skaparglädjen, 

Lego delar av KOM gruppen) 

 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

Då Mölndals stads upphandlade IT-leverantör inte har någon kommunikation med Mölndals 

stads IT avdelning så uppkom problem tidigt i processen. Vid installation hade inte leverantören 

någon tillgång till något nätverk vilket gjorde att de fick komma flera gånger för att försöka hitta 

vägar in. De tog fullt betalt för installationstillfällena trots att produkterna inte fungerade. Sam-

tidigt ringde jag Mölndals stads IT-support vilka meddelade att de inte ville ha något med dessa 

produkter att göra och att jag inte kunde vända mig till Mölndals IT-support kring något som 

angående dessa produkter. Jag har tagit upp frågan med min chef upprepade gånger men har 

tyvärr inte fått någon återkoppling.  

Största problemet är att vi inte kunnat ladda ner den app som var tänkt att vara navet i det här 

projektet. Då IT support inte kan hjälpa oss att köpa den appen. Vi har fått använda en tillfällig 

lösning för att kunna använda TV:n överhuvudtaget.  
 

Varannan onsdag har grupperna gemensam teckensång ute i matsalen där Tv:n är uppsatt. Via 

Youtube och kanalen Sign up söker vi på teckensånger och hjälps åt att teckna med i sångerna. 

Tillfällena brukar följa tema exempelvis jul/vinter/sommar. Tecken och sång har även använts i 

andra aktiviteter såsom fredagsaktivitetet.  

Antal deltagare som varit med är kring 6-14. Omkring 2-3 personal har varit med varje gång. 

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i 

separat dokument. 

 

Sång och Tecken via SMART tv är en uppskattad aktivitet. Då projektet inte kunnat genomföras 

som planerat har inga enkäter gjorts. Men det märks att det är uppskattat. Deltagarna får pröva 

något nytt och alla är engagerade. SMART tv:n har blivit integrerad i verksamheten och vi an-

vänder den inte bara till Sång och Tecken, utan även Karaoke och gympa. SMART tv:n har in-

neburit att det kommit in nya ideér och sångerna har ibland varit nya. 

 

Vad händer efter projekttiden? 
Beskriv hur effekterna av projektet ska leva vidare. 

 

Förhoppningsvis kommer det någon lösning på uppkopplingen/nätverk. När det ordnat sig hop-



18 

 

pas jag att vi kan ladda ner TAKK app och andra appar som passar verksamheten samt att börja 

med tecken och sång som det var tänkt. Vi fortsätter med Tecken och sång med hjälp av TV:n 

och Youtube under tiden. Vi kommer fortsätta att använda SMART tv och förhoppningsvis 

IPAD om det blir någon lösning på nätverksfrågan. 

 
 

Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

Budget Teckna SMART   

       

TV    

Samsung 65   8594 

Hörlurar x2   528 

Apple Tv   2002 

HDMI   198 

Väggfäste   252 

Fodral   528 

Installation   1200 

Adapter   229 

Tv-bänk   1200 

Installation nätkabel  1200 

    

Summa   15931 

Budget   16000 

    

Ipad     

Ipad x2   7936 

    

Summa   7936 

Budget   8000  

 
 

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
 

Har fått lära sig att göra det bästa av det som fungerat. Frustrerande när det inte gått att få hjälp 

någonstans. Men en fin möjliget att få in digitala verktyg som gett upphov till nya aktiviteter i 

verksamheten. 
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Upplevelserum – Eklanda äldreboende 

Projektnamn 
Upplevelserum 

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Eklanda, Sophie Kefala, 031-315 28 40 

Projektstart 
200201 

Projektslut 
 

Projektledare, tfn 
031-315 28 40 

Övriga deltagare i projektet 
 

  
 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

Vi har inte hunnit starta projektet pga av chefsomsättning. 

 

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i se-

parat dokument. 

 

Vad händer efter projekttiden? 
Beskriv hur effekterna av projektet ska leva vidare. 

 

Vi ska starta projektet nu i februari. En personal som inte är i vårdarbetet kommer att få boka in 

de boende som är intresserade av att gå dit kanske 30 min per gång. Sedan finns planer på att 

ansöka om volontär för att ha öppet 1-2 gånger i veckan. Personalen själva kan även boka in sig 

med en boende på egen tid för att besöka sinnes och sparummet. 

 

 

Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

Vi har i december köpt in de saker vi ansökte om till sinnes och sparummet. Två vilfåtöljer, två 

bubbelrör, ett ljudsystem och ett ljusbord.  

 

 

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
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VR-glasögon – Brattåsgården äldreboende 

Projektnamn 
VR-glasögon  

Arbetsplats, enhetschef, tfn 
Brattåsgården. Yadgar Zuhdi 031-315 27 82 

Projektstart 
 

Projektslut 
 

Projektledare, tfn 
Yadgar Zuhdi 031-315 27 82 

Övriga deltagare i projektet 
 

Anna Mosseberg, Tamam Atalla:  

  
 

Vad har hänt? 
Beskriv de aktiviteter som genomförts inom projektet. Beskriv vad ni har gjort samt hur många bru-

kare/personal som varit med.  

 

 Vi har haft det som aktivitet i grupp med ca 8-12 boende och minst två personal o ibland 

endast med enskild brukare och en personal 

  De som inte ville prova satt ändå med i gruppen och samtalat kring det de andra upple-

ver, vilket har väckt nyfinkhet hos dem.  

 

Vad blev resultatet för brukarna? 
Beskriv effekterna/nyttan för brukarna. Ev. enkäter eller annan dokumentation av projektet bifogas i se-

parat dokument. 

 

 Vi har haft det som aktivitet med enskilda brukare och i grupp.  

 Aktiviteten har skapat olika samtal ämne och goda skratt.  

 VR-glasögonen har gett skratt och ibland hisnande känslor när ett djur upplevs komma 

för nära. 

Vad händer efter projekttiden? 
Beskriv hur effekterna av projektet ska leva vidare. 

 

 Att ha det som såtande aktivitet minst en gång i veckan 

 Att alla på boendet få mjölighet att prova  

 Att hitta mer filmer och lära upp mer personal som kan hantera den  

 Vårt mål är att ha arbetssättet som genom VR stimulerar och aktiverar våra boende.  

 Vi ser fram emot att fortsätta kunna förflytta oss var som helt utan några begränsningar i 

VR-världen. 

 

 

Ekonomisk redovisning: hur har ni använt era beviljade medel? 
 

Vi har köpt in 2st mobiler och 2st VR -glasögon totalt summa; 12912 kr 

Vi behöver köpa två kontroller som kommer kosta ca 1000-1200  
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Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet? 
 

Att det krävs tid och tålamod för att lära sig VR-glasögonen  

 


