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I din hand håller du den fjärde upplagan av vård- och omsorgsförvaltningens 
projektkatalog. Här presenteras projekt som bedrivits i vår förvaltning under förra 
året. Med den här katalogen vill vi inspirera och visa den kreativitet som finns i 
förvaltningens verksamheter. 

Projekten i katalogen är främst sådana som genomförts med hjälp av lokala 
utvecklingsmedel men även ett par nationella projekt har genomförts och dem passar 
vi på att lyfta fram också. 

Ta chansen att inspireras och lära av kollegor. Vid varje projektbeskrivning finns 
kontaktuppgifter till projektledare och enhetschefer. Använd gärna dem och ta del av 
deras erfarenheter. För en lärande organisation är det viktigt att vi lär av varandra och 
de erfarenheter vi gör. 

Trevlig läsning önskar vi som sammanställt katalogen.

Lena Edholm, verksamhetsutvecklare 
Catrine Sangberg, kommunikatör

Innehållet i den här katalogen är ett av många kvitton på att viljan är stor att göra 
tillvaron så bra det bara går för dem vi är till för. Det glädjer mig att läsa om alla 
projekt och det fina resultat de leder till. 

Vård- och omsorgsnämnden har avsatt medel för lokal utveckling varje år sedan 
2010. Syftet är att kvaliteten ska öka för brukarna i vård- och omsorgsförvaltningens 
verksamheter. Det är ett viktigt utvecklingsarbete och antalet ansökningar om 
lokala utvecklingsmedel som lämnas in varje år vittnar om att viljan är stor bland 
förvaltningens medarbetare. 

Med ert stora engagemang i projekten som genomförts, både under 2015 och tidigare 
år, har ni bidragit till ny kunskap och ökad kvalitet som gynnar våra brukare.    

Tack!

Ove Dröscher 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande

Inspiration, lärande och kunskap 

Tack till alla medverkande



Inspiration, lärande och kunskap 

Fotot är ett resultat av projektet ”Fotgrafera mera”  
som genomförts i Frejagatans dagliga verksamhet.
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LOKALA 
PROJEKT 



 
VERKSAMHET: SIA – stöd i arbete

PROJEKTPERIOD: februari 2015 - december 2015 

KONTAKT: Sara Rosvall, 0707-69 04 65 och Mozhgan 
Mirmohammadi, 0708-78 32 87, projektledare. Mona  
Jonsson, 0704-61 76 25, Anna H Johansson, 0707- 
69 04 26, enhetschefer.

Bakgrund och syfte
Syftet med projektet var att göra en film där brukare 
ges möjlighet att berätta om sina upplevelser av att 
ha kommit ut i studier, praktik eller arbete. 

Med projektet vill vi: 
• ge brukare möjlighet att berätta om sin väg till 

delaktighet i arbetslivet.
• ge arbetsgivare möjlighet att berätta om sina 

upplevelser av att anställa en person med psykisk 
ohälsa eller funktionsnedsättning.

• arbeta mot stigmatisering.
• inspirera och motivera brukare att våga närma 

sig arbetsmarknaden.
• sprida kunskap om metoderna Supported Em-

ployment (SE) och Individual Placement and 
Support (IPS).

• öka antalet brukare som har sysselsättning/an-
ställning på ordinära arbetsmarknaden. 

Vad har hänt?
Under höst och vår har vi genomfört filminspelning 
vid åtta tillfällen. Fem deltagare har intervjuats och 

Ett filmprojekt
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fyra av dem är med i filmen. Vi har köpt in boken 
”motiverande samtal vid autistim och adhd” för 
att förbättra vår intervjuteknik. Vi har genomfört 
filminspelningarna tillsammans med elever från 
NTI- gymnasiet och också informerat dem om vår 
verksamhet. Under hösten har eleverna och projekt-
ledarna tillsammans redigerat och planerat upplägget 
i filmen. Filmen beräknas vara färdig i februari 2016.

Resultatet för brukarna 
Alla deltagare har uppskattat att få medverka, men 
eftersom filmen inte har visats än så har vi inte kun-
nat se effekten av det fullständiga resultatet. 

Vad har ni själva lärt er? 
Vi har lärt oss att det inte var lika lätt som vi trodde 
att ställa rätt intervjufrågor. Samtliga deltagare 
var väldigt positiva till att ställa upp och gjorde 
det med engagemang. Det var väldigt roligt att 
få göra en film med så många berättelser och få 
lyssna på brukarnas perspektiv. Det var inte så lätt 
att synka filmtiden med elevernas scheman. Den 
arbetsgivaren som var planerat att intervjuas avstod 
från medverkan i filmen då brukarens anställning 
upphörde efter sommaren. Vi borde tillfrågat fler 
arbetsgivare som kunde medverka. 

Vad händer efter projektet?
Vi vill använda filmen i syfte att sprida kunskap om 
IPS och som inspirationsfilm för både personal och 
brukare inom daglig sysselsättning och daglig verk-
samhet. Eleverna från NTI- gymnasiet har fått ökad 
förståelse och ny kunskap kring psykisk ohälsa och 
funktionsnedsättning. 
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VERKSAMHET: Daglig verksamhet, Frejagatan och Forma

PROJEKTPERIOD: januari 2015 - december 2015

KONTAKT: Johanna Niland, 0709-39 58 74 och Katarina 
Green, 031-87 53 32, projektledare. Anna H Johansson, 
enhetschef, 0707- 69 04 26.

Fotografera mera

Bakgrund och syfte 
Med projektet vill Forma och Frejagatans dagliga 
verksamhet utveckla den tidning som finns inom 
Frejagatans dagliga verksamhet. Syftet är att utöka 
brukarnas kunskaper i fotografering och att brukarna 
ska ha möjligheten att själv kunna ta foton som an-
vänds i tidningen. 

Att driva en tidning anser vi är helt i linje med vad 
daglig verksamhet ska stå för. Det är utvecklande för 
brukaren genom exempelvis bibehållande/utveck-
ling av läs- och skrivförmågan, utökad möjlighet för 
brukaren att få uttrycka sig i både skrift och bild, 
delaktighet i samhället till exempel vid intervjuer 
och att det blir ett resultat i form av en artikel som 
andra kan ta del av. Detta leder till stolthet över vad 
man åstadkommit.

Vad har hänt?
Fem brukare och två personal har deltagit i en stu-
diecirkel i foto via Studieförbundet Vuxenskolan. 
Vi har haft en regelbunden fotogrupp, varje vecka, 
med sex deltagare och två personal. Vi har fotat för 
tidningen Kort & Gott och fotat informationsblad för 
en annan verksamhet. Vi har köpt in en kamera med 
stativ och fjärrutlösare. 

Resultatet för brukarna 
Resultatet för brukarna har inneburit ökade kunska-
per i och intresse för fotografering. De har under 
hösten efterfrågat att få fotografera. Vi har ökat anta-
let egentagna foton i tidningen Kort & Gott och även 
fått en ökad delaktighet i tidningen från brukarna.

Vad har ni själva lärt er?
Deltagarna har lärt sig att tänka på vad som blir en 
bra bild, till exempel att skala av, gå nära och fun-
dera på vad de vill ska framhävas i bilden.

Vad händer efter projektet?
Vi har planerat in en fotokursuppföljning för berörda 
deltagare. Fotografering kommer fortsätta att bli en 
mer naturlig del i verksamheterna och tidningens 
existens fortsätter. 
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Från jord till bord

 
VERKSAMHET: Gruppbostaden Ringspinnargatan

PROJEKTPERIOD: januari 2015 - december 2015

KONTAKT: Kristofer Benjaminsson, projektledare,  
0707-29 37 02. Emilia Svanström, enhetschef,  
0723-81 06 72.

Bakgrund och syfte 
Vi vill anlägga en köksträdgård inklusive svampod-
ling tillsammans med brukarna. Syftet är att kunna 
erbjuda brukarna en rolig och meningsfull aktivite-
tet. Flertalet av de boende tycker om trädgårdsarbete 
och vi vill ge dem möjlighet att utveckla sina kun-
skaper inom området och ge en större förståelse om 
var maten kommer ifrån. 

Vad har hänt?
Vi har inhandlat jord, lastpallar, plantor och frön. 
Tillsammans med brukarna har vi valt ut plantor och 
byggt ihop lastpallar att odla i. 

Alla fem brukare har varit med och planterat. 
Samtliga brukare har varit delaktiga i skötseln av 

köksträdgården, främst vattning men även en del 
ogräsrensning. Alla har även varit med och skördat 
grönsaker som de sedan hjälpt till, efter förmåga, att 
tillaga. Detta har skett flera gånger i veckan under 
sommaren och hösten, ända fram i november.

Resultatet för brukarna 
Brukarna har uppskattat att sköta köksträdgården, 
främst vattningen. Den största behållningen har 
dock varit att skörda grönsaker och kryddor samt att 
tillaga dem. Det har varit mycket uppskattat. Det har 
också lett till att de ätit ännu mer grönsaker än de 
gjorde innan.

Vad har ni själva lärt er?
Vi har lärt oss en del om odling och om hur roligt 
det är. 

Vad händer efter projektet?
Lastpallar, redskap och jord finns kvar och även 
vissa växter så med enkla medel kan vi fortsätta 
odla i flera år framåt. 

Bild från projektet ”Fotgrafera mera” som  
genomförts i Frejagatans dagliga verksamhet.
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Träffpunkt för döva

 
VERKSAMHET: Gruppbostad Lejonslättsgatan 22

PROJEKTPERIOD: april 2015 - december 2015

KONTAKT: Lena Balkstam, projektledare, 0735-07 02 96  
(skicka sms). Annika Rosén, enhetschef, 0707-69 02 55.

Bakgrund och syfte 
Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för 
döva där de får möjlighet att träffa andra brukare med 
samma språk och kultur. Det finns idag inget forum 
där våra döva utvecklingsstörda brukare kan träffas 
och umgås på sitt eget språk, teckenspråket. 

Som döv är det svårt att vara fullt delaktig i samhäl-
let. Att vara döv och utvecklingsstörd gör det extra 
svårt att vara delaktig i det hörande samhällets akti-
viteter. En mötesplats skapar chansen att träffa nya 
vänner och ger redskap att delta på sina egna villkor, 
vilket stärker självförtroende och självkänsla.

Vad har hänt?
Vi har haft sex träffar och varje gång kom cirka åtta 
brukare med och fem personal. Två gruppbostäder 
i Mölndal och två gruppbostäder i Göteborg har 
deltagit. 

Vi har haft cafékvällar, filmvisning, lotteri och 
bingo. Vi har också varit i Slottskogen och spelat 
boll. Vid Halloween och jul har vi haft teman på 
våra träffar. Vid Halloween var brukare och personal 
utklädda och vi åt pumpatårta. Vid jul fikade vi med 
lussekatter och fick besök av en hemlig gäst; jul-
tomten. Brukarna var överförtjusta. 

Resultatet för brukarna 
Våra träffar har varit mycket uppskattade av både 
brukare och personal. Efter varje träff, längtade 
de redan efter till nästa. Vi ser att de blev mycket 
tillfredställda av att få umgås med vänner på samma 
språk, det förstärker deras identitet. En av brukarna 
har fått en ny vän som hen vill hälsa på. 

Det märks att brukarna mår bra av att vara i en teck-
enspråkig miljö där vi bara pratar på detta språk. De 
ville gärna fortsätta med teckenträff och de frågade 
oss om vi ska fortsätta i januari 2016. 

Vad har ni själva lärt er?
Vi har lärt oss mycket och det var givande att följa 
hela processen och hur resultat blev. 

När det gäller att sprida information om träffpunkten 
har vi lärt oss att det bästa är att personligen besöka 
dagcenter. 

Det känns också bra att vi fick vägleda personalen 
som följde med brukare till träffen, till exempel till 
teckenspråkskurs. 

Det har varit svårt att hitta tid att arbeta tillsammans 
på grund av våra scheman.

Vad händer efter projektet?
Vi kommer att prata med andra verksamheter och 
organisationer om de kan tänka sig att genomföra 
teckenträff, som har visat intresse. Eventuellt tar 
någon annan över eller så fortsätter vi att hålla i det.  
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Nätverk autism

 
VERKSAMHET: Gruppbostäderna Rantorp och Anne-
bergsvägens samt övriga verksamheter inom LSS med 
anknytning till autism.

PROJEKTPERIOD: januari 2015 - december 2015

KONTAKT: Ylva Moberg, projektledare, 0704-15 46 67. 
Maja Dahlhielm, enhetschef, 0739-73 80 65.

Bakgrund och syfte 
Genom projektet vill vi att erfarenheter, ny forskning 
och metoder kring autismspektrum sprids i Mölndals 
stad. Genom att skapa ett nätverk för kunskapsin-
hämtning som erbjuder både föreläsningar samt 
diskussionsforum där man träffas över verksamhets-
gränserna och tar tillvara och delar med sig av sina 
erfarenheter tror vi man kan öka kunskaperna om au-
tism i hela Mölndal stad. Genom att medarbetare är 
med och deltar i diskussioner skapas en mötesplats 
och goda förutsättningar för lärande.

Vad har hänt?
Två träffar med olika teman har genomförts, 
ungefär 150 deltagare har kommit till varje träff 
som har varit i Möllan Folket hus. En grupp med 
namnet Nätverk autism har skapats på intranätet 
där information, olika dokument och tips på arbets-
material delas. Denna grupp har 56 medlemmar.  

Träff 1 innehöll en föreläsning om autism och 
konsekvenserna för världsbild och tolkningar i 

vardagen för personer med autism. Efteråt samla-
des deltagarna för en workshop där man i blandade 
grupper arbetade med case kopplade till föreläs-
ningens ämne. 

Träff 2 handlade om metoder och arbetssätt för oss 
som möter personer med diagnoser inom autism-
spektrat. Föreläsningen gav inspiration till verk-
samhetsutveckling och nya aktiviteter syftar till 
en ökad livskvalitet samt stöd i syndromrelaterad 
problematik har påbörjats.

Resultatet för brukarna 
De meningsfulla aktiviteter som påbörjas ger bru-
kare en ökad livskvalitet. Personalgruppens ökade 
kompetens innebär att arbetet med gamla aktiviteter 
blir mer stärkande för brukare. Fokus för aktiviteter 
riktas mot det som brukare är bra på och möjligheten 
för brukaren att lyckas är centralt i planering och 
utförande av aktiviteter.

Vad har ni själva lärt er?
Ökad förståelse för brukarens behov, tolkning av 
världsbild samt kunskap om arbetsmetoder för oss 
som arbetar mot målgruppen personer med autism.

Vad händer efter projektet?
Nya kunskaper från föreläsningen implementeras 
och sprids vidare på verksamheterna.

Bild från projektet ”Fotgrafera mera” som  
genomförts i Frejagatans dagliga verksamhet.
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VERKSAMHET: Gruppbostad Piltegatan

PROJEKTPERIOD: januari 2015 - december 2015

KONTAKT: Parvin Sabeti, projektledare, 031-776 94 28. 
Birgitta Theandersson, enhetschef, 0721-94 80 01.

Sinnesstimulerande aktiviteter

Bakgrund och syfte 
Tanken med projektet är att genom olika aktivite-
ter skapa samspel och kommunikation och erbjuda 
brukarna fler stimulerande aktiviter på ett pedago-
giskt sätt. Vi vill uppnå att våra brukare får möjlig-
het till stimulans, glädje, meningsfullhet, individuell 
utveckling och samspel med andra. Musik stimulerar 
hjärnan och ger möjlighet att uppleva glädje och att 
uttrycka sina känslor.

Vad har hänt?
Musik har varit huvudaktiviteten i detta projekt. 
Kör- och sångstunder har genomfört med hjälp av 
instrument som har köpts in. 3-5 brukare och 2-4 
personal har deltagit vid varje tillfälle. Tack vare 
att instrumenten förvaras tillgängliga i allrummet 
uppstår ofta spontana sångstunder. Vi har också 
genomfört högläsning med brukare och personal. 

Öppet hus för taktil kommunikation har genom-
förts varannan torsdag, liksom tidigare. Allrum-
mets miljö görs i ordning för massage med lugn 
musik, levande ljus, blommor, doftande oljor, 
kuddar och handdukar. Med hjälp av det nya 
materialet har vi kunnat erbjuda alternativ berö-
ringsmassage vilket ökar delaktigheten. Det har 
också inspirerat de boende att ge massage till 
personalen.

Resultatet för brukarna 
De sinnesstimulerande aktiviteterna skapar en 
gemenskap i glädje och trivsel. Glädjen och förnöj-
elsen, ”må bra-känslan” sitter kvar länge efteråt. 
Vi har roligt tillsammans, i musiken upptäcks både 
sångkunnighet och god rytmkänsla hos både brukare 
och personal.

Vi märker att brukarna använder språket/talet på ett 
naturligt sätt genom att sjunga och spela, vilket ökar 
samspel och kommunikation. Den har till exempel 
haft stor betydelse för kommunikationen mellan 
brukare, som inte talar svenska, och personal. 

Taktil kommunikation ger en lugn stund av ro och 
harmoni. Fler har vågat prova att få massage. Effek-
ten märks genom avslappnad vila/sömn, god aptit, 
välbehag och ökad koncentration att delta i vardags-
aktiviteter.

Vad har ni själva lärt er?
Att upptäcka brukarnas musikalitet, att vara lyhörd 
för vad de kan och tycker om i musiken. Det krävs 
tid och tålamod för att motivera till aktivitet, det är 
viktigt att planera väl och ha framförhållning, liksom 
att det är bra att sluta i tid, när det är som roligast 
och innan det blir tröttsamt.

Vad händer efter projektet?
De instrument, böcker och material för taktil kom-
munikation som köpts ger oss förutsättningar att 
fortsätta erbjuda aktiviteterna. Brukarna tar egna 
initiativ att fråga efter aktiviteterna. Vi kommer att 
arbeta vidare med att involvera brukare och personal 
i gruppbostaden på plan 1 i dessa aktiviteter och på 
så sätt öka delaktighet, samarbete och trivsel.



13

Wii tillsammans

 
VERKSAMHET: Uddängens dagliga verksamhet

PROJEKTPERIOD: februari 2015 - september 2015

KONTAKT: Anna-Lena Johansson, projektledare, 031- 
706 08 84. Anna H Johansson, enhetschef, 031-315 27 57

Bakgrund och syfte 
Syftet med projektet har varit att motivera deltagarna 
till fysisk aktivitet genom att använda tv-spelet Wii. 
Genom projektet vill vi öka eller bibehålla deltagar-
nas fysiska förmåga och få deltagarna att hitta glädje 
och gemenskap i en ny stimulerande aktivitet.

Vad har hänt?
Cirka åtta personer har testat Wii-spelet. Vi har 
prövat olika spel och olika deltagarkonstellationer. 
Olika typer av spelkonsoler har använts till delta-
garna för att se vad som fungerat bäst. Vi har också 
provat att ha aktiviteten på olika dagar.

Resultatet för brukarna 
Wii-spelet har upplevts positivt av deltagarna. Så 
fort de förstod spelet utvecklades deras teknik. Alla 
som har provat spelet har velat spela fler gånger.   

Vad har ni själva lärt er?
Det är mycket att sätta sig in i vad det gäller teknik, 
vi fortsätter att lära oss. Vi gläds över att se hur 
deltagarnas tekniker utvecklas i de olika spelen. Vi 
ser en nytta med spelet, deltagarna är motiverade till 
fortsatt spel och utveckling. 

Vad händer efter projektet?
Aktiviteten är etablerad på samma dag varje vecka. 
Ytterligare tider kan erbjudas i mån av intresse och 
personaltillgång. Vi kan även titta vidare på varianter 
av spelkonsoler eller anpassningar samt fler spel som 
skulle kunna passa deltagarna.

Bild från projektet ”Fotgrafera mera” som  
genomförts i Frejagatans dagliga verksamhet.
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VERKSAMHET: Gruppbostad Frimärksgatan 14

PROJEKTPERIOD: februari 2015 - sommaren 2016

KONTAKT: Emmelina le Claire, projektledare, 0735- 
20 22 03. Peter Lithell, enhetschef, 0729- 93 66 94.

Bakgrund och syfte 
Tanken med projektet är att ge boende möjlighet att 
vara kreativa och skapa konst tillsammans, både för 
att bibehålla en god gemenskap och för att få möjlig-
het att ge uttryck för känslor genom konsten. 

Konsten ska visas upp på en konstutställning, som 
boende är med och planerar, och eventuella intäkter 
gå till en länge efterfrågad Danmarksresa. 

På Frimärksgatans gruppbostad har boende och per-
sonal tidigare haft som projekt att skapa egen konst 
till bostadens gemensamhetsutrymmen. Det var 
mycket uppskattat av de boende och de hade önske-
mål om att få fortsätta med den skapande verksam-
heten.

Vad har hänt?
Under våren och hösten 2015 har konstnärerna fått 
skapa individuella och gemensamma konstverk i 
form av att måla tavlor samt pärla armband med 
budskapet ”UNIK” på. 40 tavlor målades och nära 
100 armband i olika färgkombinationer pärlades.

Tavlorna ställdes ut under namnet ”vernissage 
UNIK” där de också såldes tillsammans med arm-
banden. Alla konstnärer var med under förberedel-
serna och hade olika ansvarsområden under ver-

Kreativt skapande – mot Danmark

nissagen, såsom välkomstkommitté, fikaansvarig, 
betalningsansvarig och budgivningsansvarig. 

Uppskattningsvis 150-200 personer kom för att titta 
på konstnärernas alster, alla verk blev sålda och 
konstnärerna fick in drygt 17 000 kronor. 

Pengarna gick till en resa till Danmark och konstnä-
rerna kom med önskemål kring resmål och aktivite-
ter, så som att gå på tivoli och äventyrsbad. 

Resultatet för brukarna 
Alla konstnärer (brukare) har sagt att det varit roligt 
med detta projekt. Personal har pratat med bru-
karna som upplever en stolthet av att organisera och 
ansvara för vernissagen. Effekterna och nyttan för 
brukarna kan således ses som ett ökat självförtro-
ende, fokus, ökad gemenskap och glädje.

Vad har ni själva lärt er?
Vi har lärt oss att starkare tro på brukarnas förmå-
gor, att vara mer lyhörda kring brukarnas önskemål 
samt att se att projektet är något vi (personalen och 
brukarna) förverkligat tillsammans. Vidare har vi i 
personalgruppen stärkt vår förmåga till att samarbeta, 
planera och arbeta tillsammans. 

Vad händer efter projektet?
Flera av konstnärerna (brukarna) har önskat att 
fortsätta skapa. Vissa har önskat att måla mer tav-
lor, andra har kommit på nya idéer kring skapandet. 
Projektet kommer därför leva vidare då ett intresse 
för skapande har utvecklas hos brukarna. 

Sist men inte minst kommer de minnen brukarna fått 
av den här upplevelsen leva vidare.
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IT-projekt

 
VERKSAMHET: Gruppbostad Lejonslättsgatan 32

PROJEKTPERIOD: februari 2015 - december 2015

KONTAKT: Petra Andersson (brukargrupp), Teija Lisefors 
(personalgrupp), projektledare, 031-27 45 22. Annika 
Rosén, enhetschef, 0707-69 02 55.

Bakgrund och syfte 
Syftet med projektet har varit att köpa in en dator 
med internet som är tillgänglig för alla. 

Vi lever i ett digitalt IT-samhälle men alla har inte 
möjlighet eller resurser att delta på lika villkor. Det 
finns ett behov av att få lov att delta, att få lära sig 
och att få möjlighet till ökad självkänsla och själv-
ständighet genom kunskap om världen via datorn. 

Vi vill uppnå att brukarna med stöd av personalen 
och grannar lockas att undersöka samhällslivet via 
datorn, att få ökad möjlighet att hålla kontakt med 
vänner via sociala nätverk och e-post. Genom detta 
blir brukarna mindre sårbara och kan delta i sam-
hällslivet även vid de tillfällen man mår sämre på 
grund av olika omständigheter.

Vad har hänt?
Vi har köpt in en bärbar dator och tillsammans med 
brukare bestämt trivselregler kring användandet. Vi 
har i personalgruppen diskuterat att vi som personal 
har en mycket stor roll i att stödja brukarna till an-
vändande och att varje kontaktperson ansvarar för att 
brukaren får extra stöd i grunderna för att kunna och 
vilja söka information.

Flera brukare har använt datorn till exempelvis 
Facebook, beställa hem mat, skicka mail, lyssnat på 
musik, läst nyheter, tittat på foton och hittat inspira-
tion till pyssel. Vi har tillsammans skaffat hörlurar 
och chefen hade tillgång till två kontorsstolar. 

Personal har tillsammans med brukare varit på 1177 
och mina vårdkontakter inför receptförnyelse.

Resultatet för brukarna 
Flera av brukarna beskriver att det är svårt med 
datorn, svårt att ta till sig hur stort det är och varför 
man skall ha tillgång till allt. I personalgruppen har 
vi diskuterat att det är upp till all personal att inspi-
rera och att motivera. 

Vi har pratat om att vara källkritisk. Anhöriga har 
kunnat hänvisa brukarna till information och flera 
av brukarna har uttryckt att de är nöjda med att ha 
tillgång till en dator. 

Av boendets 8 boende har 6 personer introducerats. 

Vi ville att projektet skulle vara en språngbräda till 
ökad självkänsla och nyfikenhet, detta tycker vi nog 
att vi påbörjat. 

Vad har ni själva lärt er?
Att det tar tid att lära in nytt, men att IT-projektet 
inte skall innebära prestation. IT-projektet skall vara 
en möjlighet till utveckling.

Vad händer efter projektet?
Brukare och personal fortsätter att motivera och in-
spirera till användande av datorn så som vi påbörjat.
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Kul med musik

 
VERKSAMHET: Gruppbostad Eklanda vall

PROJEKTPERIOD: januari 2015 - december 2015

KONTAKT: Carina Korsgård, Charlotte Lindevy, projekt-
ledare, 031-315 28 46. Emilia Svanström, enhetschef, 
0723-81 06 72.

Bakgrund och syfte 
Med projektet vill vi fånga de boendes musikin-
tresse och öka den sociala gemenskapen och glädjen 
genom utvecklande aktiviteter. Alla ska kunna delta 
utifrån sin förmåga.

Vad har hänt?
Vi har haft gemensam musiksamling på boendet 
minst en gång i veckan sedan projektet startade. 
Dessutom har vi musicerat i mindre skara i snitt två 
gånger per vecka. Vid några tillfällen har samtliga 8 
brukare deltagit, annars 6-7 per gång. 

Vi har köpt in musikinstrument som använts vid mu-
sikstunderna. Sånger och övningar vi gjort har varit 
sådana som utmanat och uppmuntrat till att våga 
vara i centrum, bli sedd, vänta på sin tur, samarbeta 
och samspela. För att öka självkänslan hos brukarna 
har vi alltid haft med namnsånger och samarbets-
sånger. 

Vi har sjungit starkt, svagt, snabbt, långsamt, högt, 
lågt och tagit vara på brukarnas egna förslag och 
idéer till aktiviteter och sånger. Varje gång har de fått 
välja instrument att spela på och vi har hittat på egna 
texter till sånger. Som kronan på verket gick vi på 
musikföreställningen ”I väntan på julbocken” på Lo-
rensbergsteatern med gruppen ”Hellmans drängar”.

Resultatet för brukarna 
Man kan tydligt se och känna att gemenskapen, mo-
det och glädjen i musiken utvecklats mycket sedan 
vi startade. Numera sitter alla förväntansfulla varje 
onsdag kl 18.00, då vi alltid har vår musikcirkel.

Vi har även märkt att stressnivån sjunker hos dem 
som deltar i musiken. Ibland kommer förslaget 
att sjunga och spela från personal som ett led i att 
försöka få ner stressnivån i gruppen eller hos någon 
enskild brukare.

Vad har ni själva lärt er?
Vi hade tänkt lära oss vissa enkla ackord på ukelele, 
men tyvärr har det inte blivit av än. Kompetens att 
lära ut ukulelespel finns både i personalgruppen 
och via ett instruktionsmaterial, som vi köpte in för 
projektpengarna. På sikt kommer vi att kunna lära ut 
ukelelespel till dem som skulle vilja lära sig.

Vad händer efter projektet?
Eftersom musikträffarna är så omtyckta så kommer 
vi att fortsätta minst en gång per vecka på en be-
stämd tid precis som nu så att alla kan förbereda sina 
övriga aktiviteter.
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Teatergrupp för människor  
med psykisk ohälsa
 
VERKSAMHET: Boendestödet Frölundagatan, service-
bostad Lejonslättsgatan 28

PROJEKTPERIOD: september 2015 - november 2015

KONTAKT: Anita Karlsson, Sofie Borg, projektledare, 031-
87 12 10. Peter Lithell, enhetschef, 0729- 93 66 94.

Bakgrund och syfte 
Vi vill genom att erbjuda våra brukare deltagande i 
en teatergrupp, stärka deras självförtroende, kropps-
uppfattning och utveckla deras förmåga att uttrycka 
sina tankar och känslor genom ord, handling och 
rörelser. Vi hoppas att våra brukare ska känna sig 
stärkta och våga yttra sig och ta plats i sitt eget liv.

Vad har hänt?
Vi har under hösten anordnat en teatergrupp för 
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Fem 
till sex brukare deltog i gruppen vid åtta tillfällen 
under höstterminen. Vi anlitade en dramapedagog 
från Folkuniversitetet som höll i teatergruppen och 
två personal från boendestödet fanns tillgängliga för 
att bland annat hjälpa till med att möta upp brukarna 
innan träffen och stötta enskilda brukare i att komma 
till och från lokalen.

Resultatet för brukarna 
Responsen från de brukare som deltog har varit ode-
lat positiv. Brukarna har beskrivit att de lärt sig både 
saker om sig själva och i relation till andra. Att våga 
göra bort sig och släppa på självkontroll, krav och 
hämningar samt att utmana sig själv är saker som 
brukarna själva uttryckt att de lärt sig av att delta i 
gruppen.

Vi kan även se att brukarna har vuxit av att få känna 
tillhörighet i en grupp, och därmed en känsla av 
sammanhang och delaktighet i något positivt. 

Att ha möjlighet att delta i en fritidsaktivitet trots en 
begränsad personlig ekonomi har också varit väldigt 
viktigt för deltagarna. 

”Bästa dagen på veckan” uttryckte flera deltagare. 
En initial nervositet har vänts till skratt, glädje och 
möten med nya personer. 

Vad har ni själva lärt er?
Med små medel kan man göra stor skillnad och skapa 
positiva upplevelser som varar! Deltagarnas mod och 
glädje har smittat av sig på oss och gett oss en energi-
påfyllnad i vårt jobb. 

Vi har också lärt oss att den brukare som man minst 
trodde skulle vilja delta, som tidigare varit isolerad 
och inte velat lämna hemmet, har visat sig våga 
massor och vuxit otroligt vad gäller social förmåga, 
öppenhet och mod med resultat en klart mer positiv 
självbild. Det har gett oss insikten att man aldrig skall 
ge upp eller tappa tron och hoppet till förändring och 
en förbättrad livskvalitet för den enskilde.

Vad händer efter projektet?
Ett intresse och en nyfikenhet för att spela teater har 
definitivt väckts hos personerna som deltog, alla har 
en önskan om att få fortsätta en termin till och kan-
ske våga spela upp inför publik. 

Med ytterligare lite träning i en trygg grupp med 
kända personer omkring sig är det vår förhoppning 
att deltagarna om de så önskar sedan vågar söka upp 
teaterverksamheter anordnat utanför kommunen och 
därmed bredda sitt sociala nätverk och öka sin delak-
tighet i samhället.
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Perspektiv utifrån

 
VERKSAMHET: Gruppbostad Brännåsvägen, BV

PROJEKTPERIOD: september 2015 - december 2015

KONTAKT: Gustav Nyvall, projektledare, 031-27 39 10. 
Ann-Marie Skyldberg, enhetschef, 031-315 28 13.

Bakgrund och syfte 
Vi vill ge brukarna fler intryck utifrån så att de kan 
sätta det i perspektiv till sina liv samt att de ska 
kunna se sig själva som mer delaktiga i samhället 
utanför. 

Våra brukare är äldre och vissa har begynnande 
demens, därför är det svårt för många av dem att ta 
sig till aktiviteter utanför boendet. Genom att istället 
ordna aktiviteter utifrån brukarnas önskemål i grupp-
bostaden är syftet att öka livskvalitén för brukarna, 
ge upphov till stimulerande samtal, ge omväxling i 
vardagen och minska stressnivån.

Vad har hänt?
Efter de boendes önskemål hyrdes en musiker in för 
att spela schlagerlåtar och svenska visor. Musikpe-
dagogen deltog vid fem träffar och har även berättat 
anekdoter och historier kring de låtar som spelats. 

Samtliga boende och två till tre personal har medver-
kat vid träffarna. 

En kamera har inskaffats för att göra ett bildkollage 
med bilder tagna från musikstunderna.

Boende uttryckte också önskan om att få lyssna till 
någon med kunskap om hur livet kunde se ut förr i 
tiden. Två personer, tidigare anställda vid Papyrus-
bruket i Mölndal, bjöds in för att berätta om sina 
erfarenheter men också om hur livet kunde te sig 
förr mer generellt. De visade också dokumentärfil-
men ”Bruket berättar”. Sju boende och två personal 
medverkade. 

Båda upplevelserna arrangerades med hjälp av Stu-
dieförbundet Vuxenskolan. 

Med hjälp av kvarvarande pengar i budgeten köp-
tes en Ipad in där syftet är att den ska användas av 
brukarna tillsammans i grupp, där de kan önska och 
sjunga med till de låtar de önskar höra eller enskilt 
låna in den till sitt rum.

Resultatet för brukarna 
Flertalet av de boende har deltagit i aktiviteterna 
som anordnats. Vid musikträffarna har fler av dem 
sjungit med och deltagit i diskussionerna om musi-
ken. Flera boenden har berättat att de sett fram emot 
träffarna och uppskattat musiken.  Vid dokumentär-
filmen märktes uppskattning från flera boende, men 
för somliga blev filmen för lång.

Vad har ni själva lärt er?
Det kanske viktigaste som vi har lärt oss under den 
här resan är hur betydelsefullt det är för de boende 
att aktivt få delta i något som de tycker är roligt.
Det har varit givande att se hur projektpengarna 
har bidragit till att ändra sinnesstämningar och fått 
de boende till att le och skratta. Musiken har fört 
samman de boende till en gemenskap som få andra 
tillfällen kan göra lika väl.

Vad händer efter projektet?
Vi kommer att rikta in oss på att få till regelbundna 
träffar där de boende kan önska låtar på Spotify via 
iPaden. Vi har dessutom pratat om att hyra in musik-
pedagogen igen för fler trevliga musikstunder. 

Bilderna vi har tagit ska vi använda till att göra 
ett kollage och vi kommer att fortsätta att använda 
kameran för att dokumentera stunder av lycka samt 
högtider.
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iPads som arbetsverktyg

 
VERKSAMHET: Dagverksamheter för personer med 
demenssjukdom eller minnesproblematik

PROJEKTPERIOD: januari 2015 - december 2015

KONTAKT: Susann Karlsson, 031-27 05 21, Agneta 
Mellbin Olsson, 031-87 81 31, 031-315 27 27, projektle-
dare. Anna Lindqvist, enhetschef, 0733-20 26 34.

Bakgrund och syfte 
Vi vill med hjälp av en iPad stimulera till samtal och 
underlätta kommunikation med våra gäster. Med 
hjälp av iPaden kan vi direkt hitta information om 
det som samtalas om i våra grupper och exempelvis 
visa bilder och spela upp musik utifrån samtalen. 

Då många gäster kommer från olika platser, både 
inom och utom Sveriges gränser, kan vi hitta bilder, 
musik och information från platserna de kommer 
ifrån. Med hjälp av iPaden kan vi använda översätt-
ningstjänster, vilket underlättar kommunikation med 
våra gäster med utländsk bakgrund. 

Vi vill också kunna använda appar för personer med 
afasi för att ge dem möjlighet att kommunicera och 
träna sitt tal. 

Genom att arbeta med en iPad följer vi utvecklingen 
som sker i samhället och kan möta våra gäster, som 
själva kan vara vana vid att använda ny teknik.

Vad har hänt?
På våra två dagverksamheter har cirka 40 personer 
varit involverade samt sju personal. Personal har 
tillsammans med gästerna lyssnat på musik, tittat på 
filmsnuttar, sökt information om händelser/platser 
som vi pratar om på dagarna. Personal och gäster har 
även fotograferat under dagen och sedan tittat och 
pratat om vad vi har varit med om. Tillsammans har 
vi hittat information om hur det var ”förr i tiden”, 
som väckt minnen och bidragit till fina diskussioner 
tillsammans.

Resultatet för brukarna 
Genom att titta på bilder över olika platser, till 
exempel gamla Göteborg, har deltagarna återupp-
täckt gamla minnen och det har gett en härlig känsla 
för personen. Utifrån det har andra gamla minnen 
kommit fram, man har delat med sig av sina minnes-
bilder och det har blivit samtal och fina diskussioner 
med andra deltagare. Resultatet blir en positiv känsla 
för deltagaren som man bär med sig under dagen. 

Vad har ni själva lärt er?
Då vi arbetar med personer med demenssjukdom, 
som lätt glömmer, har vi haft möjlighet att söka 
information om det vi pratar om. 

Vad händer efter projektet?
Dagverksamheten kommer att fortsätta att arbeta 
med iPads som vi har gjort under projektet. Vi kom-
mer att fortsätta att fånga stunden genom att söka 
information och ta tillvara samtal som uppstår. 
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Reminiscensskåp i äldre stil

 
VERKSAMHET: Eklanda äldreboende

PROJEKTPERIOD: maj 2015 - november 2015

KONTAKT: Anneli Palm och Eva Johnson, projektledare. 
Anna Schölin, enhetschef, 0704-67 88 44.

Bakgrund och syfte 
Syftet med projektet är att skapa ett reminicensskåp 
för boende där minnen kan väckas till liv och som 
bidrar till fina samtal. Oavsett sjukdom finns ett stort 
behov av att få berätta om sitt liv. Skåpet och samta-
len kan ge hemkänsla och harmoni samt sprida god 
atmosfär på enheten.

Vad har hänt?
Vi har fyllt ett fint gammalt skåp med gamla saker 
som inhandlats på Holmens marknad och lite till-
behör runtomkring som en gammal hattstång med 
hattar. 

Vi har många trevliga samtal med pensionärerna 
vid skåpet, där de får minnas och känna, skratta och 
gråta. Det är väldigt uppskattat av alla, både personal 
och boende.

Resultatet för brukarna 
Att vi har haft flera trevliga stunder kring skåpet 
med mycket minnen, tårar och skratt. Det är väldigt 
uppskattat. 

Vad har ni själva lärt er?
Reminiscensskåpet öppnar upp för djupare samtal 
och de boende berättar om sina upplevelser och vad 
de varit med om tidigare i livet. Vi märker att de 
äldre blir bekräftade och upplever ökad självkänsla. 

Vad händer efter projektet?
Det tillkommer nya minnessaker att ställa in i skåpet 
hela tiden, från de boende och anhöriga. Vi kommer 
att fortsätta arbeta och samtala/samlas kring detta på 
egentiden och andra tillfällen. 

Bild från projektet ”Fotgrafera mera” som  
genomförts i Frejagatans dagliga verksamhet.



Mjuk och go’ med yoga

 
VERKSAMHET: Eklanda äldreboende

PROJEKTPERIOD: september 2015 - december 2015

KONTAKT: Agustina M Larsson, projektledare, 031-727 
77 73. Kristina Ottosson, enhetschef, 031-727 77 51.

Bakgrund och syfte 
Målet med projektet var att erbjuda medicinsk yoga 
för pensionärerna på äldreboendet, med hjälp av en 
undersköterska som utbildas i medicinsk yoga. 

Många äldre har problem med balansen och vi kan 
se allt för många exempel på gamla som faller och 
gör sig illa. Ett sätt att motverka detta är att arbeta 
systematiskt med träning för allas välmående. Där är 
medicinsk yoga ett sätt att träna på just balans. Medi-
cinsk yoga ger grundläggande balans fysiskt, mentalt 
och emotionellt. Många som arbetar inom vården har 
utmaningar med axlar och ryggar och här ser vi att 
vi kan skapa en bättre arbetsmiljö genom att erbjuda 
medicinsk yoga vid exempelvis personalträffar.

Vad har hänt?
En undersköterska har genomgått utbildning i medi-
cinsk yoga och blivit instruktör. Träning har sedan ut- 
förts på egentid och i samband med olika träningstill- 
fällen på äldreboendet tillsammans med pensionärerna.

Träningstillfällena med pensionärerna har utförts 
både i grupp och individuellt. Vid varje tillfälle har 
det deltagit 10-12 pensionärer, en gång per vecka, 
under cirka 10 veckors tid.

Resultatet för brukarna 
En central del i medicinsk yoga är djupandning och 
meditation, vilket pensionärerna har utövat. Andning-
en har stark inverkan på hur vi mår, stress, oro, ångest 
men också blodtryckssänkande osv. Vi har också gjort 
olika övningar med fokus på rygg, axlar, nacke osv. 

Nyttan för pensionärerna har varit att vi under våra 
gymnastikpass varje vecka kunnat applicera yoga-
övningarna som ett komplement till den ordinarie 
gymnastiken. Det har varit mycket uppskattat. Det har 

också skapat nyfikenhet hos en del pensionärer som 
velat testa.

Vad har ni själva lärt er?
Kunskapen i medicinsk yoga har nu gjort att vi 
sett flera användningsområden som vi inte visste 
innan projektstart. Medicinsk yoga handlar inte 
bara om balans rent fysiskt i kroppen utan också i 
själ och sinne. Efter genomgången utbildning och 
diplomering finns nu mycket kunskap om medicinsk 
yoga i form av metoder och övningar, och det är 
ett kraftfullt verktyg. Vad som krävs nu är att utöva 
yogan tillsammans med pensionärerna för att skapa 
en hållbar hälsa med fokus på en långsiktighet.

Vad händer efter projektet?
På Eklanda äldreboende har projektledaren/under-
sköterskan varje vecka (onsdagar) ett gymnastik-
pass med pensionärerna sedan 7 år tillbaka. I detta 
gymnastikpass har vi nu sedan hösten lagt in yoga-
övningar vid varje tillfälle, så effekterna av projektet 
kommer att finnas kvar och utvecklas. 

Vi ser också att yoga-övningarna kan användas 
individuellt, i lugn och ro, med pensionärerna i deras 
rum utifrån deras olika behov. 

Medicinsk yoga kan både användas i grupp och en-
skilt, och det 
enskilda är 
något vi vill 
utveckla. 

Om behov 
av spridning 
av kunskap 
behövs i 
kommunen 
finns alltså 
denna att 
tillgå genom 
att vi nu har 
en instruktör 
i medicinsk 
yoga.
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Kultur och välbefinnande  
på äldreboendet
 
VERKSAMHET: Lackarebäcks äldreboende

PROJEKTPERIOD: mars 2015 - december 2015

KONTAKT: Lena Kronberg, projektledare, 031-67 33 07. 
Anette Eriksson, Louisa Jonasson, Camilla Lundqvist, 
Jerry Ekdahl, enhetschefer.

Bakgrund och syfte 
Vi vill ge de äldre verkliga upplevelser att längta till  
i sin vardag. Att känna livsmod, eufori och lust i 
omsorgens vardag.

Med stöd av kulturkonsulent, vill vi skapa en hållbar 
modell för kulturarbetet. Syftet är att förbättra de 
äldres möjligheter att ta del av de mötesplatser som 
finns på äldreboendet. Ny personal behöver tillägna 
sig kunskap och förstå sambandet mellan delaktighet 
i kulturupplevelser och ökad livskvalitet.

Vad har hänt?
Projektet inleddes med att värdegrundsledarna tillsam-
mans reflekterade över människans existentiella behov 
och att kultur och konst oftast tar sin utgångspunkt i 
vad det är att vara människa. De kom även fram till 
en idébärare för projektet: ”I den stunden någon upp-
lever glädje, livslust, meningsfullhet blir universum 
något bättre” – ett citat från filosof Harald Ofstad.

I maj arrangerades en kulturvecka. Den var tänkt 
som en grund för fortsatt kulturarbete. I oktober 
anordnades en kultur- och välbefinnandevecka på 
temat äppelfest. Hela huset prunkade i höstens färger 
och smaker. Båda veckorna var lyckade.

Resultatet för brukarna 
En summering som en brukare skrev: ”Tack för alla 
sköna försök att göra poesi av vår tillvaro på Lackare-
bäcks äldreboende”

Det har varit glädjande att en del personer har funnit 
nya möjligheter till välbefinnande och meningsfullhet.

Brukarna, anhöriga och personal har uttryckt glädje 
att vi har haft fokus på kultur och välbefinnande under 
året. Vi har åter igen fått bekräftat att kulturupplevel-

ser är meningsskapande för var och en, om individen 
får möjlighet att välja utifrån sin eget intresse.

Vad har ni själva lärt er?
Kulturarbetet behöver en tydlig struktur och syfte.
Det är nödvändigt att fortsätta att arbeta med detta. 
Någon/några personer behövs för att driva arbetet. 
Det gör sig inte själv.

Det tar tid att få igång processer och det händer 
saker på vägen som gör att det kommer av sig. Men 
då är det viktigt att hålla den röda tråden.

Enhetschefernas roll är viktig. Är de engagerade 
sprider sig det till personal och boende.

Vad händer efter projektet?
Vi har bildat ett nätverk för kulturombuden. De ska 
vara en länk till enheterna för information och inspi-
ration. Vi har gett liv åt många olika rum för kultur 
och välbefinnande att längta till i vardagen. 

En vilja finns att arrangera två kulturveckor under 
året där hela huset sjuder av kultur för alla sinnen. 

En kulturkalender har utarbetats, som ska ges ut en 
gång i månaden. Den blir ett viktigt inslag. En per-
son är utsedd att ansvara för kulturkalendern.

I stort sett samtliga inslag som ägde rum under kul-
turveckorna kommer fortsätta att erbjudas de äldre.

Reminiscensarbetet har fått en nystart, och med en 
personal som erbjuder reminiscens för enskilda per-
soner eller i grupp.

Numera erbjuds taktil handmassage som välbefin-
nande och kommunikation på Lackarebäck.



Självständig utevistelse

 
VERKSAMHET: Bifrost äldreboende

PROJEKTPERIOD: januari 2015 - juni 2015

KONTAKT: Eva-Lotta Gustafsson, enhetschef och pro-
jektledare, 031-315 27 72.

Bakgrund och syfte 
Med projektet vill vi öka möjligheten till självstän-
dig utevistelse för pensionärerna på Bifrost äldre-
boende genom att anlägga en inhägnad trädgård. På 
äldreboendet har alla pensionärer en demenssjuk-
dom. Många har svårt att orientera sig i närområdet 
utanför boendet och måste ha med sig personal vid 
varje vistelse utanför huset. 

Med en inhägnad trädgård kan pensionärerna ohind-
rat ta sig in och ut ur byggnaden på egen hand. Det 
leder till möjlighet till ökad rörelse, miljöombyte och 
ökad självkänsla genom att de då klarar aktiviteten 
själva. 

Syftet med trädgården är också att skapa en mötes-
plats där man kan träffa andra boende.

Vad har hänt?
Fastighetsägaren har byggt ett staket med grind runt 
hela baksidan av huset. I det inhägnade området har 
cirka tio pensionärer och tre personal planterat blom-
mor och buskar tillsammans.

Resultatet för brukarna 
Brukarna har fått möjlighet till självständig utevis-
telse och en vacker miljö med vackra blommor.

Vad har ni själva lärt er?
Vikten av delaktighet inför beslut och valmöjlighet 
(pensionärerna har varit med vid planering, 
inköp och planteringar), vackra miljöer och ökad 
frihetskänsla vid möjlighet att själv kunna ta sig ut 
och röra sig precis när man vill utan att vara i en 
beroendeställning.

Vad händer efter projektet?
Vi kommer att fortsätta ha kontinuerlig skötsel av 
blommor och planteringar.
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Bild från projektet ”Fotgrafera mera” som  
genomförts i Frejagatans dagliga verksamhet.
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Sinnenas trädgård

 
VERKSAMHET: Fallströmmens äldreboende

PROJEKTPERIOD: januari 2015 - december 2015

KONTAKT: Maria Hall, projektledare, 031-315 98 02. Maria 
A Svensson, enhetschef, 031-315 27 82.

Bakgrund och syfte 
Vi vill genom projektet utveckla vår trädgård och 
göra den till en gemensam punkt för våra brukare, 
personal och anhöriga. Syftet är att stimulera rörelse, 
tanke och sinne samt att vi på Fallströmmen ska 
kunna ge möjlighet till möten i avskildhet och i en 
rofylld utemiljö. 

Att drabbas av demenssjukdom innebär ökade 
svårigheter att tolka omgivningen, att kommunicera 
samt ibland också att förstå sina egna tankar och 
upplevelser. Samtidigt minskar förmågan att tänka 
abstrakt. Det är då skönt att få vistas i en behaglig 
och lugn utemiljö, att få aktivera sina sinnen, syn, 
hörsel, lukt och känsel.

Vad har hänt?
På ett planeringsmöte med personal och brukare 
planerades vad vi ville göra med vår trädgård och vi 
valde tillsammans buskar och blommor som vi ville 
plantera. Sedan hade vi en heldag där all personal 
och alla brukare var ute i trädgården och hjälptes åt 
att gräva och plantera, med kaffe och jordgubbstårta 
som belöning. 

Vår nya uppfräschade trädgård har gjort att våra 
brukare har blivit inspirerade till att vara ute mer, 

att vattna och rensa både blommor och odling. Vi 
har också kunnat duka långbord med alla brukarna i 
hela huset och suttit ute i trädgården och grillat. Våra 
brukares anhöriga har också tyckt att den nya träd-
gården har blivit som ett extra rum då de ofta, när de 
är på besök, valt att sitta ute och umgås.

Resultatet för brukarna 
Genom att brukarna kunnat vara delaktiga i hela 
projektet så har vi märkt att de självmant vill vara 
ute mer. De vill ut och se vad som blommar, om det 
behöver vattnas eller om bären har mognat. Det har 
inbjudits till många intressanta samtal med minnen om 
hur det såg ut hemma när de var små.

Vad har ni själva lärt er?
Då vi jobbar med dementa brukare har vi märkt 
att det är så mycket lättare att motivera dem till 
utevistelse när de känner sig behövda och fyller en 
funktion. Sen har vi också insett hur viktigt det är 
med en inspirerande utemiljö även för de anhöriga 
som hälsar på. De har suttit ute med sina nära och 
kära på ett helt annat sätt i år än vad de har gjort 
förut. De har fått något nytt att samtala om och 
promenera runt och titta på.

Vad händer efter projektet?
Det mesta av det vi har planterat är buskar med 
blommor eller bär, så de är ju årligen återkommande. 
Våra brukare kommer ha nytta av – och njuta av – 
effekterna av projektet i många år av framöver. Vi 
planterade även bärbuskar som vi hoppas ska bära 
frukt nästa år. Vi tänker att man både kan äta bären 
direkt och använda dem till bakning.
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NATIONELLA  
PROJEKT 
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Projekt ICF

PROJEKTPERIOD:: juni 2013 - december 2015

KONTAKT:: Fredrika Stigsson, projektledare, 031- 
315 24 12.

Syfte 
Projektet har bestått av tre olika delar varav två är 
avslutade. De handlade om att förändra ersättnings-
modellen för utförare av hemtjänst, vilken började 
gälla 27 maj 2015. Den andra delen handlade om att 
hur vi bäst kan möta en planerad föreskrift med krav 
om hemtjänstbeslut på särskilt boende och beman-
ning utifrån individens behov. Föreskriften sköts upp 
i avvaktan på regeringsbeslut och i februari 2016 
beslutades att den inte träder i kraft. Däremot sker en 
ändring i socialtjänstförordningen från 15 april. 

Den sista delen handlar om att införa modellen Indivi-
dens behov i centrum – tidigare Äldres behov i centr-
um (ÄBIC). Det är en modell som lanserats av Soci-
alstyrelsen och som handlar om ett systematiskt och 
processorienterat arbetssätt för myndighetsutövning 
och utförande med informationsstruktur utifrån den 
enskildes behov i fokus. Informationen om brukaren 
ska ha individens behov som utgångspunkt i alla delar 
och också kunna användas som underlag för plane-
ring och uppföljning i verksamheten. För det krävs att 
man har enhetliga och gemensamma begrepp.

Syftet är en ökad likvärdighet vid ansökan, utredning, 
planering, genomförande och uppföljning. Informa-
tionen om brukarens behov och stöd ska bli mer en- 
hetlig och uttrycklig med tydligare indivduella mål. 
För att uppnå det används ett urval från Klassifika-
tion av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 
(ICF) och en skala för hur omfattande behovet är i 
varje så kallat livsområde för att beskriva hur bru-
karen är påverkad i sin livsföring. Mål sätts sedan 
utifrån det. 

Vad gjorde ni?
Under 2015 har samtliga biståndsutredningar i hem-
tjänsten dokumenterats utifrån den struktur som tagits 
fram i Äldres behov i centrum. Hemtjänstens genom-

förandeplan fick delvis en ny form som knyter an till 
en del av de begrepp som finns i modellen. 

Ett pilotprojekt påbörjades i september med målet 
att ta fram och testa en genomförandeplan, utred-
ningsmall och samtalsstöd och använda arbetste-
rapeuters bedömningar som en del av utrednings-
underlaget. I arbetet prövas en arbetsmodell med 
samverkan mellan bistånd och en demensavdelning 
på särskilt boende.

Syftet är att förbättra informationsöverföringen mel-
lan biståndshandläggning och särskilt boende och 
komma med ett förslag på hur en fortsatt planering 
för införande av ÄBIC kan se ut. Arbetet med att 
starta upp modellen även för funktionshinder påbör-
jades på myndighetsutövningssidan hösten 2015.

Resultatet för brukarna
Ökad trygghet för de boende genom tydligare 
information om behov och insatser samt genom 
att förvaltningen får lättare att följa upp mål inom 
biståndsbedömning och verkställighet eftersom man 
kommer kunna mäta, jämföra och få fram statistik. 
Ökad individanpassning och delaktighet. Risken 
minskar att viktig information om brukarens behov 
och insatser inte fångas upp.

Vad har ni själva lärt er?
Vi har lärt oss att beskriva mer om bakomliggande 
behov som motiverar olika insatser istället för fokus 
mest på själva insatserna i sig. 

En lärdom har också varit att det är viktigt med flera 
tillfällen för information och utbildning för persona-
len för att få både en förståelse för vad det handlar 
om men också för att få input i hur material kan 
utformas för att vara så användarvänligt som möjligt.
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Projekt Prio 2015

PROJEKTPERIOD:: 2015 

KONTAKT:: Jenny Skoglöv, projektledare, 0739-73 51 56.

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

Vad gjorde ni?
1.   Skapade en strategi för att antalet upprättade 
Samordnade individuella planer (SIP) stämmer över-
ens med invånarnas behov.

2.   Skapade en strategi för att den enskildes, och i 
förekommande fall närståendes, inflytande och del-
aktig stärks vid upprättandet av SIP. 

3.   Skapade en strategi för hur man kan öka syssel-
sättningsgraden hos målgruppen genom tillgång till 
arbete och sysselsättning.  

4.   Skapade en strategi för hur den enskildes infly-
tande kan stärkas i boende och sysselsättningsinsat-
ser som tillhandahålls av kommunen. 

Resultat 
1.   Enhetscheferna har fått ett större uppföljnings-
ansvar för hur samverkan fungerar och skall årligen 
redovisa i Hypergene hur många brukare som blivit 
erbjudna samordnade insatser samt hur många SIP 
som upprättats. 

2.   Inom ramen för Vård- och stödsamordning togs 
det 2014 fram en manual och gavs utbildning i hur 
man ska arbeta med närstående och stresshantering. 
Arbetssättet kommer fortsätta implementeras med 
bland annat metodstöd. Ett arbetsblad har också 
tagits fram där brukaren får skatta i hur stor utsträck-
ning hen valt sina mål/delmål själv. 

3.   Mölndals stad vård- och omsorgsförvaltningen, 
Lokalt försäkringscenter Gamlestan och Arbetsför-
medlingen kommer att träffas två gånger per år för 
att utveckla kunskapen om varandras uppdrag och 
förutsättningar. Mötena kommer att ske i seminarie-
form och anordnas växelvis av respektive myndig-
het. Det har också gjorts en överenskommelse att 
respektive huvudman är skyldig att ta reda på om en 
brukare har kontakt med fler instanser för att minska 
risken för parallella handlingsplaner. Vård och 
omsorgsförvaltningen har tagit på sig att upprätta 
en styrgrupp som ska ta fram ett samverkansavtal 
och ett dokument över varje huvudmans uppdrag/
ansvarsområde. För att underlätta kommunikations-
vägarna mellan myndigheterna kommer också en 
kontaktperson utses på respektive enhet.

4.   Genom ett pilotprojekt provas arbetssättet Feed-
back Informed Treatment (FIT) där brukaren ger 
feedback till boendestödjare på hur denne uppfat-
tar allians och måendet på olika områden. Utifrån 
återkopplingen kan sedan boendestödjaren göra 
korrigeringar för att stödet och alliansen ska förbätt-
ras. Ytterligare sätt att stärka inflytandet är metoden 
Vård- och stödsamordning som ligger i linje med 
rekommenderade Delat beslutsfattande. Baspersonal 
får fortsatt metodstöd i metoden för att fördjupa och 
stärka sina kunskaper. PRIO har också lett till att 
forum för samverkan har upprättats med brukarorga-
nisationerna RSMH och IFS i Mölndal.
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