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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 de projekt som bedrivits i vård- och  
omsorgsförvaltningen under 2013. Projekt som visar vilken kreativitet och vilket 
intresse för utvecklingsarbete som finns i vår organisation. 

Med katalogen 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 – ökad kvalitet för brukaren.

För en lärande organisation är det viktigt att vi lär av varandra och de erfarenheter 
vi gör. Kontakta därför gärna projektledare eller enhetschef om du vill veta mer om 
något projekt. Passa på att inspireras och lära av varandra! Kontaktuppgifter för 
projekten finns i katalogen.

Trevlig läsning önskar vi som sammanställt katalogen.

Lena Edholm, verksamhetsutvecklare 
Catrine Sangberg, kommunikatör

De senaste åren har vård- och omsorgsnämnden årligen avsatt 300 000 kronor till 
lokala utvecklingsmedel. Så även 2013. Det är glädjande att se hur det har resulterat 
i många goda utvecklingsarbeten för att höja kvaliteten i våra verksamheter. 

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

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

Tack!

Kenneth Wallin
Vård- och omsorgsnämndens ordförande
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Inspiration, lärande och kunskap 

Tack till alla projektledare



LOKALA 
PROJEKT 

Inspiration, lärande och kunskap 



 
VERKSAMHET: Lackarebäcks äldreboende, hus A

PROJEKTPERIOD: februari 2013 - december 2013

KONTAKT: Linnéa Steen, projektledare, 67 33 20
Anette Eriksson, enhetschef, 67 33 05

Bakgrund och syfte
Syftet med projektet var att

• skapa nytt arbetssätt för att kunna ge ett bra stöd 
åt personer med psykisk ohälsa.

• utveckla genomförandeplan så att en del är riktad 
med frågeställningar kring psykisk hälsa/ohälsa.

• få ny kunskap som skapar trygghet för alla 
pensionärer på enheten genom att personalen har 
metoder att kunna ge ett bra och professionellt 
stöd.

Mål med projektet:

• Kompetent professionell personal som kan be-
möta personer med psykisk ohälsa på ett bra sätt.

• En trygg miljö för alla pensionärer på boendet.

• Skapa ett frågeformulär med frågeställningar 
kring psykisk ohälsa som ett tillägg till genom-
förandeplanen.

• Utse ett ombud på varje enhet som ska vara en 
stödperson i arbetet med att främja psykisk hälsa.

Vad har hänt?
Under projektet har vi anordnat föreläsningar. En 
med Annika Johansson från GU, våren 2013 och en 
med Ellinor Albrektsson från Ångestsällskapet den 
29 januari 204. 

Vi har reflekterat kring boken ”Mellan äldreomsorg 
och psykiatri”, av Susanne Rolfner Suvanto och vi 
har sammanställt ett lättillgängligt häfte med telefon-

Främja psykisk hälsa hos äldre
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nummer och information för personalen om bemö-
tande och agerande i mötet med en person som har 
psykisk ohälsa.

Dessutom har all dagpersonal i A-huset varit invol-
verad genom deltagande i föreläsning och reflektion 
kring boken.

Resultatet för brukarna 
Projektet har resulterat i en ökad trygghet för 
brukarna genom att personalen fått en större kunskap 
och känner sig säkrare i hur de ska agera vid psykisk 
ohälsa.

Vad har ni själva lärt er? 
Vi har lärt oss att det är viktigt med en ökad 
medvetenhet i personalgruppen om att även äldre 
kan drabbas av psykisk ohälsa, vad det kan innebära 
och hur det kan ta sig uttryck.Vi har också fått 
kunskap i hur vi ska bemöta personer som drabbats 
av psykisk ohälsa.

Vad händer efter projektet?
Kontakt har tagits med Susanne Rolfner Suvanto, 
författaren till boken vi använt oss av i projektet, 
angående föreläsning under våren 2014. Susanne 
har även tipsat om andra personer som har mycket 
kunskap inom området.

Kontakt ska tas med Tina Lindemalm angående en 
utbildning som heter ”Även äldre har ont i själen” 
och undersöka om det är möjlighet för personalen att 
ta del av den.

Personalgruppen fortsätter att läsa och reflektera 
kring boken ”Mellan äldreomsorg och psykiatri”.

Medvetenheten kring ämnet lever kvar och utvecklas 
genom att personalen pratar om det med varandra.

Personalen pratar om och påminner varandra om vad 
man signalerar och hur en situation påverkas genom 
bemötande och kroppsspråk.
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VERKSAMHET: Eklanda äldreboende

PROJEKTPERIOD: juni 2013 - december 2013

KONTAKT: Jennifer Andersson, projektledare, 727 77 61
Maria Halvarsson, enhetschef, 727 77 51

Kunskap om hundskap

Bakgrund och syfte 
Projektet genomfördes för att öka omsorgsperso-
nalens kunskap och förståelse gällande vårdhund i 
verksamheten.

Förutsättningen för en framgångsrik verksamhet 
med vårdhund är rätt hund på rätt plats och utbild-
ning av hundens förare. Vidare krävs ledningens 
engagemang, omsorgspersonalens kunskap genom 
utbildning samt deras delaktighet i utformandet av 
tydliga rutiner och riktlinjer.

”Hundar i vård- och omsorgsboenden kan ge äldre 
som bor där ökad livskvalitet. Det är dock viktigt 
att hundarna är skolade för att arbeta där.” Sagt av 
Barbro Westerholm  Riksdagsledamot (fp), ledamot i 
socialutskottet.

Vad har hänt?
Föreläsningen om vårdhund bidrog till en ökad 
kunskap om hur vårdhundsteamet kan arbeta inom 
vård och omsorg. Det har bidragit till en sam-
verkan mellan undersköterskor, sjuksköterskor 
och enhetschefer om hur vårdhund kan användas 
i olika situationer med brukarna. Föreläsningen 
gav tydliga exempel på hur vårdhund fungerar i 
praktiken. Alla fick möjlighet att ställa frågor och 
få svar. 

Inbjudna till föreläsningen var all personal från 
Eklanda äldreboende, enhetschefer från de sex 
interna äldreboendena i Mölndals stad, en under-
sköterskerepresentant från varje boende och områ-
deschef äldreboende.

Resultatet för brukarna 
I enskilda samtal med anhöriga om närståendes 
oro, sysslolöshet eller rastlöshet har vårdhunden 

föreslagits som en metod och fallit väldigt väl ut. 

En del pensionärer börjar med att ha vårdhunden 
Sigge i sin lägenhet, och kanske bara prata med 
hundföraren om honom utan att röra honom. 
Därefter byggs en relation bit för bit, som till slut 
innebär interaktion med Sigge.

Sigge sprider glädje, stort lugn, lindrar oro och 
uppmuntrar till fysisk rörelse. Det är oerhört 
fascinerande att se detta 
möte mellan Sigge och en 
pensionär. 

Sigge är ofta välkommen 
även hos dem som inte har 
erfarenhet av hundar, om 
inte allergi eller hundrädsla 
förekommer. Vårdhunden är 
fantastiskt väl tränad och 
möter pensionären på ett 
självklart och naturligt sätt. 
Det blir väldigt tydligt att 
Sigge kommer på besök 
helt förutsättningslöst, han 
kräver ingenting av pensio-
nären utan han bara är.

Vad har ni själva lärt er?
Att ha en föreläsning är en bra metod för att göra ett 
avstamp inför det framtida uppdraget. Givetvis är det 
förarbetet och arbetet som komma skall som är det 
väsentliga i projektet, men en föreläsning som riktar 
sig till berörda samarbetspartners ger en indikation 
på att något är på gång, ett nytt arbetssätt ska införas. 
Likaså att all personal och arbetsgivare får höra 
samma sak så att man strävar mot samma mål.

Vad händer efter projektet?
Projektledare och vårdhundförare Jennifer 
Andersson och vårdhunden Sigge är nu ett utbildat 
och certifierat vårdhundsteam. De har fått en 
anställning i Mölndals stad, till att börja med på de 
sex äldreboendena i intern drift.

Jennifer och Sigge kommer att åka runt till de olika 
boendena på remiss för att bidra med sin kompetens 
och på så sätt öka kvaliteten för brukarna.
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Utbildning av läsombud

 
VERKSAMHET: Fallströmmens äldreboende

PROJEKTPERIOD: mars 2013 - juni 2013

KONTAKT: Anna Lindqvist, projektledare och enhets-
chef, 0733-20 26 34

Bakgrund och syfte 
Med vårt projekt ville vi bidra till en meningsfull 
fritid för de boende på Fallströmmens äldreboende,  
en meningsfull tillvaro. 

Redan tidigare läste personal för de boende, men 
genom att utbilda personal till läsombud får vi bättre 
förutsättningar att kunna implementera en aktiv 
läskultur i verksamheten. Personalen får dessutom 
kunskap om hur man på bästa sätt kan läsa för perso-
ner med demenssjukdomar.

Vi sökte även medel för att kunna köpa in lämpliga 
böcker och dylikt som ska förvaras på enheterna. På 
så sätt kan vi bättre fånga olika tillfällen att sätta oss 
ned och läsa för de boende.  

Vi ville utbilda tre personal, en på varje enhet, till lä-
sombud för att de sedemera ska kunna implementera 
en läskultur på Fallströmmen. Förhoppningen var 
också att vi skulle starta läscirklar tillsammans med 
de boende som kan och vill. 

Syftet är framförallt att ge de boende på Fallström-
men en meningsfull tillvaro och högläsning ser vi 
som en bra metod för att uppnå det.

Vad har hänt?
Vi har haft läs- och samtalscirklar kring böcker 
och tidsskrifter. 

Vi har köpt in nya passande böcker och en Ipad. 
Den sistnämnda använder vi mest som hjälpmedel 
för vissa vid deras egentid eller enskilda aktivitet. 

Vi har även spelat spel, tittat på bilder, lyssnat på 
musik med mera. Vi arbetar aktivt med att få med 
alla boende på olika sätt.

Resultatet för brukarna 
Läs- och samtalscirklar har varit mycket uppskattat. 
De som vill har pratat, andra har bara varit med och 
lyssnat. 

Ipaden har varit jättebra, framförallt i egentidssyfte.

Vad har ni själva lärt er?
Det har varit bra att få idéer om bra och lättlästa 
böcker och att man kan låna många av dem på 
biblioteket. 

Vi har lärt oss att inte läsa för länge då personer med 
en demensdiagnos inte har förmågan att koncentrera 
sig alltför länge. 

Vi har också lärt oss hur viktigt det är att vara lyhörd 
för vad de tycker om och att det inte ska vara för 
stora grupper för att det då lätt kan bli oroligt. 

En annan lärdom är hur viktigt det egentligen är med 
samtal, inte bara i grupp utan också enskilt, och att 
ta tillvara på tiden vi får med brukarna.

Vad händer efter projektet?
Vi kommer att fortsätta som vi har gjort, det fungerar 
bra och är uppskattat av brukarna.
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Studiebesök på ett demenscentrum

 
VERKSAMHET: Fallströmmens äldreboende

PROJEKTPERIOD: mars 2013 - juni 2013

KONTAKT: Anna Lindqvist, projektledare och enhets-
chef, 0733-20 26 34

Bakgrund och syfte 
Gislaved ligger i framkant när det gäller arbetet med 
demenssjuka. De har byggt ett helt nytt äldreboende, 
Blomstervägens demenscentrum, där man tagit hän-
syn till att det ska bedrivas demensverksamhet och 
all personal har genomgått en högskoleutbildning 
om demens. 

Blomstervägens demenscentrum har en uttalad 
värdegrund och de jobbar strategiskt med ett person-
centrerat arbetssätt för att garantera att hyresgästen 
alltid kommer i fokus.  

Vi ville göra ett studiebesök i Gislaved för att se hur 
de arbetar för att hyresgästerna ska känna sig sedda 
hela dygnet och för att de ska uppleva livskvalitet i 
vardagen.

Vad har hänt?
Enhetschef och personal från varje enhet åkte på 
studiebesök till Blomstervägens demenscentrum i 
Gislaved. 

Efter det har vi diskuterat på APT hur deras ar-
betssätt såg ut och vilka mätinstrumet de använde 
för att i möjligaste mån få välmående brukare. 

Studiebesöket redovisades även på chefsmöte med 
områdeschefen.

Resultatet för brukarna 
Ett annorlunda tänk hos personalen. Nytänk till 
förbättring.

Vad händer efter projektet?
Vi arbetar dagligen med verksamhetsutveckling med 
brukarfokus, som att upprätta aktivitetsscheman och 
rutiner
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Line dance

 
VERKSAMHET: Uddängens dagliga verksamhet

PROJEKTPERIOD: mars 2013 - november 2013

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

Bakgrund och syfte 
Vi såg att vi saknade dans och ville utveckla möjlig-
heterna till att dansa med deltagarna. Önskemål om 
dans finns hos deltagarna och vi har goda grunder i 
musik och gymnastik. Det svåra var att sammanföra 
de båda aktiviteterna.

Ny forskning i Göteborg visar att vi blir mer kreativa 
av dans. Dans gör oss glada och aktiverar hjärnan 
och minskar stress. (Källa: ett informationsblad om 
line dance.) Vi själva har hört från professor emeri-
tus Christian Blomstrand att kultur och fysisk aktivi-
tet ökar hjärnfunktionen.

Vi ville hitta en aktivitet som är rolig och medryck-
ande för alla oavsett funktionsnedsättning. Alla kan 
vara med på olika sätt och utvecklas i sin egen takt 
utan att man riskerar att trampa en partner på tårna. 
Line dance är en könsneutral aktivitet.

Musik och rörelse ger välbefinnande. Det erbjuder 
motion, motorik, hjärngympa och samarbete. 

Vi ville bjuda in andra till dans också till exempel 
på fredagar. Det fanns möjlighet för några till att 
lära sig line dance samtidigt som oss. Vi ville bjuda 
in daglig verksamhet eller en boendegrupp som vill 
vara med, om möjlighet gavs.

Vad har hänt?
• Musikanläggning har köpts in och högtalare 

har monterats.

• Linedancelärare har lärt personal fyra danser 
vid fyra tillfällen.

• Tre personal från andra dagliga verksamheter 
och fem personal från Uddängen har deltagit 
vid de fyra danstillfällena.

Under hösten har vi startat dans med deltagare en 
gång i veckan. Vi har varit tre till fem personal 
och fem till sex brukare. Vi har lärt ut en dans 
under tolv veckor.

Resultatet för brukarna 
Vi ser – och deltagarna uttrycker – glädje i att 
få dansa. Dansen ger också rörelse, motion, 
koncentration, koordination, balans och samspel. 

Deltagarna har behövt olika lång tid på sig för att 
lära sig dansen. 

Det har underlättat för deltagarna att det går att 
justera låtarnas hastighet på musikanläggningen 
eftersom några av dem har haft svårighet vid snabba 
låtar.

Vad har ni själva lärt er?
Vi har lärt oss att:

• leda dansen.

• vara steget före.

• vara tydliga i instruktionen, både i tal och 
rörelse. 

• anpassa dansstegen utifrån deltagarnas förmåga. 

• snabbt kunna ändra strategier under dansens 
gång. 

• det är viktigt att hitta låtar med tydlig takt.

• det är viktigt att alla i arbetsgruppen är för-
beredda och vet sin roll till varje danstillfälle.

• det får ta tid.

• line dance är roligt.

Vad händer efter projektet?
Vi har tillsammans med deltagarna beslutat att det 
blir en planerad aktivitet en gång i veckan. Därav 
lever effekterna av projektet vidare. En av deltagarna 
har önskat – och fått – en extra träningstid i veckan.
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VERKSAMHET: Sågdalsgatans gruppbostad

PROJEKTPERIOD: november 2013 - december 2013

KONTAKT: Christel Berlin Attnäs och Marie Johansson, 
projektledare, 87 55 45 Maria G Svensson, enhetschef, 
315 28 12

Skapande verksamhet

Bakgrund och syfte 
Vi ville att våra brukare skulle få en mer meningfull 
fritid och skapa gemensamhet mellan brukarna. Vi 
ville uppnå det genom att erbjuda aktiviteter som 
kan vara lockande alternativ till tv-tittande.  Aktivi-
teter som lockar fram kreativitet och skaparglädje. 

Vi tänker oss att avsätta tid och stöd så att persona-
len kan uppmuntra till kreativitet genom bland annat 
olika tekniker i målning, textiltryck och tovning. 

Vi hade redan börjat i liten skala genom att perso-
nalen gått kurser på Klangfärg. Vi har använt de 
kunskaperna i gruppen, med gott resultat, och haft 
vernissage för att visa upp våra alster.

Vad har hänt?
Vi har tovat ulltavlor och -figurer, gjort papier 
maché-skålar, skapat tavlor och dukar med hjälp 
av pasta med reservageteknik, målat och gjort 

julkort. Under projekttiden har vi haft vernissage 
där brukarna visat upp sina konstverk. Tre till fyra 
brukare och två personal har deltagit.

Resultatet för brukarna 
Brukarna känner stolthet över det de har skapat. 
Allt eftersom tiden gick blev de mer modiga när det 
gällde att prova de olika materialen och metoderna.

Vad har ni själva lärt er?
Det har varit ett mycket lärorikt projekt där 
personalen har deltagit i kurser anordnade av 
Klangfärg, Kultur i Väst, för mer inspiration och 
materialkunskap. Dessa kunskaper har vi sedan 
förmedlat till brukare och övrig personal som inte 
deltog i just den kursen.

Våra förväntningar på delaktighet och resultat får 
inte vara för höga eftersom varje brukare tillför det 
de har förmåga till.

Vad händer efter projektet?
Vi kommer att fortsätta skapa med både beprövade 
och oprövade metoder, som till exempel betonggjut-
ning. Ett intresse har väckts hos brukarna och vi vill 
absolut att det ska leva vidare.

Personalen fortsätter att delta i kurser som Klangfärg 
erbjuder och hämtar inspiration från naturen och 
andras skapande projekt.
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Motiverande samtal

 
VERKSAMHET: Servicebostad Havrekornsgatan 15B

PROJEKTPERIOD: april 2013 - december 2013

KONTAKT: David Eshetu Kassa, projektledare, 27 88 67
AnnMarie Skyldberg, enhetschef, 315 28 13

Bakgrund och syfte 
Vi vill vara inspirationskälla och motivera den 
enskilde till att medverka till en höjning av det egna 
välbefinnandet och livskvaliteten. Det förutsätter att 
vi har en god kommunikationsförmåga och kan vara 
behjälpliga genom att upprätthålla yrkesmässig kva-
litet, främja jämlikhet och respekt, möta individens 
behov och bidra till att deras resurs tas i anspråk. 

Vidare vill vi få svar på hur vi säkerställer att varje 
individ ges möjligheten att leva ett så självständigt 
liv som möjligt.

Vad har hänt?
Personalen fick möjlighet att delta i kurs i motive-
rande samtal, uppföljande handledning samt både 
teoretiska och praktiska inslag som gav deltagarna 
möjlighet att lära sig om grunden till motiverande 
samtal, eller motivational interviewing (MI) som det 
heter på engelska. 

Deltagarna fick prova på att reflektera över när MI 
passar och fungerar för människor med funktions-
nedsättningar av olika slag. 

23 brukare och 21 personal ingår i projektet.

Resultatet för brukarna 
Att använda MI-strategier i första mötet skapar ett 
samarbetsinriktat och brukarfokuserat klimat. Per-
sonalen är bättre på att möta motståndsyttringar 
och isoleringssituationer tycks minska. Både kli-
enter och personal kan bättre se vem som ansvarar 
för vilken fråga. Frustrationen har minskat och 
klienternas delaktighet har ökat.

Vad har ni själva lärt er?
Vi har använt fyrkorset som metod på en brukare för 
att se hur motiverad denne var till förändring.

Vi påminner och diskuterar sinsemellan med 
varandra, ger varandra tips.

All personal har en liten MI-lathund att bära med sig. 

Vi tycker alla att MI är ett bra verktyg för att få fram 
nya tankar hos brukaren.

Vi uppfattar att vi blivit bättre på att ställa öppna 
frågor.

Vi har med MI i tanken innan till exempel samtal 
eller möten.

Vi har haft diskussioner hur man med sitt kroppspråk 
kan förmedla saker och inge förtroende

Vad händer efter projektet?
Vid varje APT möte MI-diskuteras kring en brukare 
och effektiviteten av arbetet utvärderas. 

Fortlöpande samtal med personal från olika dagliga 
verksamheter där brukarna arbetar och uppföljning 
av brukarnas arbetsmotivation under projektperio-
den.

För enheterna innebär det att investeringar i nya me-
toder kräver tillräckligt med tid, personella krafter 
och ekonomiska tillgångar för fortsatt implemen-
tering och uppföljningsarbete. Både ledningen och 
MI-användarna behöver återkommande information 
om hur implementeringen fortskrider, vilka effekter 
den har skapat och hur det fortsatta arbetet ska se 
ut. På de enskilda enheterna kan det betyda att det 
skapas en styrgrupp för MI-implementering och att 
rapportering om processen blir en del av arbetsplat-
sens ordinarie möten.



Kulturcirkel

 
VERKSAMHET: Lejonslättsgatan 22, Lejon 3, servicebostad

PROJEKTPERIOD: januari 2013 - december 2013

KONTAKT: Mariano Viera, projektledare, 0709-47 62 63
Birgitta Theandersson, enhetschef, 0721-94 80 01

Bakgrund och syfte 
Vid husmöten har samtliga brukare framfört önske-
mål om att göra gemensamma kulturella aktiviteter 
under 2013. Varje brukare har kommit med ett spe-
cifikt förslag. För att hörsamma brukarnas intresse 
och för att de ska få chans att gemensamt upptäcka 
kulturutbudet i Mölndal och Göteborg ville vi ge-
nomföra detta projekt.

Syftet var att stärka varje brukare individuellt genom 
att hålla i en cirkelträff, och att därigenom stärka 
självförtroende och självkänsla.

Syftet var även att stärka gruppkänslan på Lejon 3,  
som är en relativt ny servicebostad, genom att ge 
brukarna gemensamma upplevelser och goda erfa-
renheter och minnen tillsammans.

Vad har hänt?
Vi har haft två kulturaktiveter – en i våras och en i 
höstas. I våras skulle fyra brukare och en personal gå 
på bio. Tyvärr började en efter en tappa intresset och 
hittade på andra aktiviteter just den dagen. 

I höstas lyckades fyra brukare och en personal gå på 
julshow i Scandinavium. 

Resultatet för brukarna 
Julshowen var mycket uppskattad hos deltagarna.

Vad har ni själva lärt er?
Planera lite extra noga för att aktiviteten ska kunna 
genomföras. Förberedelserna är bland det viktigaste 
för att lyckas i framtiden.

Vad händer efter projektet?
Deltagarna blev mer intresserade av att undersöka 
andra liknande kulturaktiviteter

13
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En aktivare fritid

 
VERKSAMHET: Klippans korttidstillsyn och korttidsvistelse

PROJEKTPERIOD: juni 2013 - december 2013

KONTAKT: Marcus Johansson, projektledare, 0722-21 53 45
Thomas Rannegård, enhetschef, 0707-61 40 55

Bakgrund och syfte 
Vi driver en fritidsverksamhet med ungdomar som 
har NPF-diagnos. Vi har begränsade resurser för att 
utrusta vårt boende. Målet med projektet var att med 
tillgängliga resurser på nära håll aktivera våra ung-
domar fysiskt för en hälsosammare livsstil.

Målsättningen med projektet:

• En aktivare fritid för våra ungdomar, men även 
för oss i personalstyrkan. 

• En stillasittande livsstil ökar risken för att drab-
bas av sjukdomar, medan regelbunden fysisk 
aktivitet gynnar hälsa och välbefinnande samt 
har en tydlig sjukdomsförebyggande effekt (Fas-
kunger, Leijon, Ståhle och Lamming, 2007)

• Med aktiviteter i närheten av verksamheten så 
tror vi att sannolikheten att få våra ungdomar att 
vilja utföra fysisk aktivitet ökar.

Vad har hänt?
I samband med att vi flyttade till Brännåsvägen 
införskaffades två fotbollsmål och en studsmatta 
med skyddsnät. Vi hade även planerat att köpa en 
kompisgunga men den krävde en cementgrund och 
då blev det för dyrt. Istället köpte vi en lappkåta som 
nu står i vår trädgård. Lappkåtan valde vi för att den 
ger möjlighet att vara ute med ungdomarna i större 
utsträckning, oavsett väder. Den används för att höja 
den sociala gemenskapen och för utomhusaktiviteter. 

Vi vill skapa en lägerplats med lappkåtan som grund 
innan sommaren 2014. Där kommer då även att fin-
nas ett vindskydd med sovplatser och en eldstad med 
sittplatser för cirka tolv personer. 

Nio ungdomar har deltagit i projektet och antalet 
personal som deltagit har utökats från fem till nio.

Resultatet för brukarna 
Den fysiska aktiviteten har ökat sedan projektstarten. 
Vi har utnyttjat fotbollsmålen varje vecka. Under som-
mar och tidig höst användes även studsmattan flitigt.

Vi har även tänkt mer på att planera in fysiska akti-
viteter med ungdomarna. Alla ungdomar har någon 
form av fysisk aktivitet inplanerad varje vecka.

De dagar vi har haft fysisk aktivitet har vi märkt att 
utbrotten hos våra ungdomar har blivit färre (baserat 
på personliga upplevelser). Vi har dokumenterat att 
sjukfrånvaron är lägre bland ungdomarna, och även 
hos personalen. Det kan självklart bero på andra 
faktorer. Det finns ingen dokumentation från samma 
tidsperiod föregående år att jämföra med.

Vad har ni själva lärt er?
Vi har hittat en arena där ungdomarna kan få utlopp 
för sin energi. En metod som hjälper ungdomarna att 
komma bort från dator- och tv-spelande och komma 
ut och röra på sig. De har en nyttigare livsstil nu. 

Vi har en ungdom som provat fotboll genom 
projektet och som därefter bara blivit mer intresserad 
och engagerad i det. Ungdomen har även börjat på ett 
fotbollsläger via läger och fritid var fjärde vecka. En 
lyckad process som lett till en meningsfull fritid med 
social interaktion utanför datorns virtuella värld.

Vad händer efter projektet?
Det som är inköpt kommer att användas även i fram-
tiden. Under vinterhalvåret blir fotbollsmålen stå-
ende och studsmattan undanlagd. Lappkåtan används 
både av oss på Klippan men även på lägerverksam-
heterna som bedrivs i huset under helgerna. 

Fysisk aktivitet är något som är önskat av våra 
barn och ungdomar men även hos vår personal. Att 
planera in fysisk aktivitet med våra ungdomar känns 
numera självklart. 

Ungdomarna verkar mer intresserade av fysisk akti-
vitet än innan och vill ha aktiviteter varje vecka som 
till exempel fotboll, badminton, pingis och klättring. 
De vill också gärna testa nya aktiviteter som till 
exempel bågskytte.
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Appar

 
VERKSAMHET: Mölndalstrappans dagliga verksamhet

PROJEKTPERIOD: februari 2013 - december 2013

KONTAKT: Sara Roswall, projektledare, 0707-69 04 65
Anna H Johansson, enhetschef, 0707-69 04 26

Bakgrund och syfte 
Målet var att utveckla brukarens möjligheter till att 
ha daglig verksamhet, få praktikplats eller en anställ-
ning på ordinär arbetsplats.

Brukare får möjlighet att skaffa kunskap och er-
farenhet kring ny teknik, vilket kan vara ett stöd i 
vardagen om du har en funktionsnedsättning. Mo-
biltelefon och surfplatta är en naturlig del av vardagen 
för många. Applikationer (appar) i dem kan vara ett 
stöd i vardagen eller ett hjälpmedel som inte syns.

Den nya tekniken kan möjliggöra att söka och ta till 
sig information.

• Med hjälp av surfplattor kan vi skapa intresse 
och nyfikenhet på omvärlden. 

• Att ta del av och delge varandra kunskap, ideér 
och tips om appar. 

• Att få ny kunskap om appar.

• Att brukaren kan ladda ner en app i sin mobil.

En app kan kompensera för kognitiva funktionsned-
sättningar. En app kan också främja samspel. 

Surfplattorna har två olika operativsystem som gjort 
att vi kunnat jämföra möjligheter och begränsningar. 
Det tjänade också ett pedagogiskt syfte; brukarna 
kan överföra kunskapen till sina egna mobiler.

Vad har hänt?
Surfplattorna har använts på tre olika enheter. Cirka 
femton brukare och sju personal har varit delaktiga. 

Plattorna har provats både individuellt och i grupp. 
En stor nyfikenhet har funnits och flera olika funk-
tioner har provats, bland annat kalender, internet, 
appar, pedagogiska program, kamera, med mera. 

Surfplattorna har lyfts på brukarråd och tankar har 
väckts om att använda dem för protokollskrivning. 
Det kan skapa större delaktighet för några personer.

Brukare har varit med vid inköp och i kontakt med 
IT via mejl och på olika möten.

Två personal har varit på Tina Wimans föreläsning  
om mobilen som hjälpmedel. 

Resultatet för brukarna 
Vi har sett att surfplattorna kan användas i lärande, 
kommunikativt och relationsskapande syfte. Några 
effekter kan beskrivas med orden nyfikenhet, med-
känsla, drivkraft, utforska, möjlighet att ta till sig ny 
kunskap i egen takt och hjälpsamhet.

Det fanns redan en stor kunskap hos flera brukare. 
Även från dem som det har varit helt nytt för har det 
blivit positiv feedback. 

Syftet var att testa den nya tekniken i verksamheten 
och vi ser att det har varit positivt

Vad har ni själva lärt er?
Det tog längre tid än väntat att få igång projektet på 
grund av stadens rutiner kring säkerhetsfrågor, stöld, 
inloggning och  nätverk. Vi har haft flera lärorika 
kontakter och möten med IT-enheten. 

Vi ser fram mot att utveckla projektet under 2014.

Vad händer efter projektet?
En kunskapsbank håller på att byggas på intranätet. 
Den innehåller tips på sajter och appar som brukare 
har tipsat om i samverkan med handledare.

Surfplattorna kommer cirkulera mellan olika dagliga 
verksamheter. Bokningsschema finns på intranätet. 
Verksamheter som vill köpa egna surfplattor kan 
testa och utvärdera våra innan inköp.

Eftersom plattorna har 3G eller 4G kan de användas 
överallt i alla verksamheter även ute på serviceuppdrag.

Flera brukare vill arbeta vidare med plattorna, dels 
för egen del men också för att ge tips till sina arbets-
kamrater om bra appar i vardagen till exempel.
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Skapande och beröring

 
VERKSAMHET: Alebäcksgatan 5, gruppbostad

PROJEKTPERIOD: juli 2013 - december 2013

KONTAKT: Angelica Hagstedt och Helena Andersson, 
projektledare, 87 56 90, Annika Rosén, enhetschef, 0707-
69 02 55

Bakgrund och syfte 
På gruppbostaden har vi skapat ett pysselrum, som 
behövde vidareutvecklas. Vi hade jobbat med lite 
pyssel då och då och haft en årlig julvernissage för 
anhöriga och gode män. Det har gett oss en förstärkt 
bild av hur viktigt det är att använda sig av skapande 
verksamhet. 

Mål:

• Utveckla nyfikenhet och lust att lära.

• Utveckla sitt eget sätt att lära.

• Utveckla tillit till sin egen förmåga.

• Känna trygghet och lära sig ta hänsyn och visa 
respekt i samspel med andra.

• Lära sig att utforska och arbeta både själv-    
ständigt och tillsammans med andra.

Vad har hänt?
Projektet skapande och beröring har framförallt re-
sulterat i ett rum för pyssel, avslappning och stimu-
lans. Ett rum där en eller flera brukare kan få tid med 
personal till roliga skapandeprocesser, alternativt till 
att slappna av.

Resultatet för brukarna 
Pysselrummet stod inte helt klart förrän i slutet av året 
och därför har vi inte kunnat utnyttja det till fullo när 
denna text skrevs. Vi har dock positiva upplevelser om 
rummet ändå. Det har pratats mycket om rummet och 
förväntningarna har varit höga hos våra brukare. De 
har länge sett fram emot denna magiska plats. Fram-
förallt vid invigningen märktes det hur uppskattat det 
var hos varje enskild brukare. 

Brukarna har upplevt det positivt att samtala kring och 
planera inköp och tyckt att det var riktigt roligt att få 
vara med vid inköpstillfällena. Att verkligen få se allt 
bli till verklighet. En stor dröm för flera av dem. 

Alla pysseltillfällen har blivit roligare då det dels finns 
nytt och spännande material, och för att vi visar upp 
resultaten på ett annat sätt än tidigare.

Vad har ni själva lärt er?
Vi anser att vi har fått en närmare kontakt med flera 
av brukarna efter detta. I många moment hjälps vi 
åt och i andra har vi fått luta oss tillbaka för att låta 
brukarna själva komma med idéer. 

Framförallt har vi fått fundera över brukarna och 
deras behov, vad som får dem att må bra och vad de 
tycker är rofyllt och roligt. 

Vi tror att detta gynnar personalen arbetsmässigt på 
alla plan och, framförallt, att det gynnar brukarna.

Vad händer efter projektet?
Målet för boendet är att skapa en trygg och har-
monisk miljö för våra brukare där de är delaktiga, 
aktiva och där de får utrymme att utvecklas. Varda-
gen ska vara stimulerande, meningsfull, rolig och 
avslappnad. Det ska finnas möjligheter till att både 
hitta på något och att få komma ifrån en stund och 
komma till ro. 

Att samverka i grupp eller att få egentid med perso-
nal är saker som är positiva för våra brukare. Vi har 
dessutom tänkt på de enskilda brukarna och försökt 
tillgodose deras behov. Det kan handla om allt från att 
utveckla finmotorik, till att upptäcka färger, ljud och 
konsistenser. Det kan vara för att dämpa oro och ång-
est eller för att bygga vidare på relationer till grannar. 

Vi tror och hoppas att vårt pysselrum blir väl utnytt-
jat och att det inte stannar där, utan att det blir något 
som vi utvecklar i resterande delar av huset. 

Vi hoppas att pysselrummet öppnar en värld av möj-
ligheter för våra brukare.
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Hälsoprojektet

 
VERKSAMHET: Tegelformsgatan 1, servicebostad

PROJEKTPERIOD: mars 2013 - september 2013

KONTAKT: Maria Andersson, 0708-78 33 89
Birgitta Theandersson, enhetschef, 0721-94 80 01

Bakgrund och syfte 
Syftet var förbättrad hälsa och förebyggande hälso-
arbete för brukarna i servicebostaden Blå huset och 
brukarna i boendestödet.

Under 2012 har flera brukare berättat att de önskar 
träna på gym. Hinder är bristande motivation och 
dålig ekonomi. Genom att erbjuda gratis träningskort 
i sex månader får brukarna råd. Om hela personal-
gruppen fokuserar på träning, och även följer med 
till gymmet, förbättras förutsättningarna att motivera 
brukarna. Gymmet finns nära, i Mölndals centrum, 
dit brukarna enkelt kan ta sig med kollektivtrafik. 

Syftet med att driva projektet de sex första månader-
na av 2013 var att få en start för motivation till trän-
ing och bättre hälsa för brukarna. Förhoppningen var 
att andra hälften av 2013 skulle brukarna ha motiva-
tion så att de själva ville bekosta träning och fortsät-
ta, dels med stöd från personal, dels på egen hand.

Vad har hänt?
Vi har erbjudit en gemensam aktivitet i form av att 
åka från servicebostaden till träningslokalen varje 
söndag, tillsammans med två personal. Dessutom 
har alla brukare erbjudits att träna en gång i veckan 
enskilt med personal.

Två brukare i boendestöd har erbjudits träning och 
en av dem har flera gånger tränat ihop med personal.

Resultatet för brukarna 
De fick erfarenheten att det går att ta sig till gymmet 
med lokaltrafik eller till fots. De har blivit bekanta 
med hur gymmet fungerar genom att personal instru-
erat, eller att brukare och personal tillsammans följt 
gymmets instruktioner. 

De har tränat regelbundet, i alla fall från april till sep-

tember. Särskilt en brukare, som inte hade så mycket 
annat att göra under denna period. 

En annan brukare på servicebostaden, som personalen 
har mycket svårt att motivera till aktiviet, kom iväg till 
gymmet två gånger, ensam tillsammans med personal. 

En av brukarna började simma. Han har gjort det tidi-
gare men haft ett långt uppehåll. Det skulle kunna vara 
en bieffekt från att först kommit igång med gymträ-
ning. Han slutade på gymmet men simmar fortfarande, 
oftast två gånger i veckan.

Vad har ni själva lärt er?
Det är bra att göra träning till en rutin, då är det 
lättare att det blir av. 

Under hösten har det varit vikarier, och oro i 
personalgruppen. Kanske är det därför som det 
knappt blivit någon träning från oktober till 
december, trots att vi fick kortet förlängt för brukarna 
utan extra kostnad efter en bra deal med gymmet.

Personalen har blivit bättre på att föreslå promenader 
med brukarna, individuellt eller några tillsammans.

Vad händer efter projektet?
Personalen och brukarna har nu en gemensam erfa-
renhet av att det är lätt att ta sig till gymet. Det är ett 
bekant ställe nu, och brukarna vet hur det fungerar 
där. Däremot kommer det bli en utmaning att moti-
vera brukarna att lägga pengar på regelbunden trä-
ning. Men flera har god man eller förvaltare, så det 
kan fungera med hjälp av dem.
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Roligt ihop

 
VERKSAMHET: Brännåsvägen 15, gruppbostad

PROJEKTPERIOD: februari 2013 - december 2013

KONTAKT: Maria Hansson Wihlborg, projektledare, 
87 34 10, Maria G Svensson, enhetschef, 315 28 12

Bakgrund och syfte 
Syftet med projektet var att möta upp brukarna med 
roliga aktiviteter tillsammans. Flera av de boende 
har avkortade dagar och färre dagar på daglig verk-
samhet. De boende är mellan 46 och 60 år och vi 
ville erbjuda aktiviteter som stimulerar sinnena. Nå-
got kravlöst som ändå kunde ge balans och menings-
fullhet i livet. 

Målet med projektet är att:

• ha roligt ihop utan krav. 

• ge glädje som kan fortplanta sig. 

• få balans mellan aktiva och passiva aktiviteter.

• stimulera sinnena.

• bidra med gemenskap mellan de boende och 
mellan boende och personal.

Vad har hänt?
Vi har spelat olika spel: bowling, kast med sandsäck-
ar, fiskespel, träkubb. Dessutom har vi haft hand-
massage, gympapass, promenader, motionscykling, 
musikstunder med instrument som trummor, gitarr, 
marackas och även teaterföreställning.  Vi har gjort 
aktiviteter på stan som till exempel klippt håret och 
handlat.Vi har målat på tyg som användes till gar-
diner och  dukar, gjort pärlformationer, julkort och 
julkappsbestyr, aktivitetstänk vid matsituation samt 
dammsugning. Vi har haft bokläsning med personal 
och tittat i böcker både med och utan personal.

Alla våra sex brukare ska göra varsin canvastavla. 
Halva gänget har gjort klart sin, en brukare håller på, 
två brukare kommer att börja när tillfälle bjuds.

Mellan två och sex brukare och en, eller två, perso-
nal har deltagit i aktiviteterna varje gång.

Resultatet för brukarna 
Personal upplever att brukarna visar större engage-
mang i varandra. Som exempel kan nämnas ett tillfälle 
när en tjej verkade ha tröttnat på ett spel så kom en 
kille fram och lockade henne att vara med en stund 
till. Brukarna har många gånger visat att de klarar av 
att locka sina kamrater till aktivitet där personalen gått 
bet.

Personal upplever också att brukarna nu har mindre 
passiva aktiviteter och att de förväntar sig att göra 
något. 

Brukarna är mer aktiva i dagliga rutiner som till ex-
empel att gå med till återvinningen och att dammsuga 
soffor och golv, moppa golv, slänga sopor, plocka ihop 
egen och varandras tvätt, plocka i diskmaskinen, och 
skära äpplen till bakning.

Vad har ni själva lärt er?
Alla människor har behov av att bli sedda och hörda. 
Det finns större möjlighet att bli det när man har 
planerade aktiviteter.

Brukarna har många fler förmågor än vi trott. Fysiska 
förmågor som till exempel att kasta boll, sandsäck, 
rulla bollar, stå på ett ben, jogga och mycket mera. 
De är fenomenala problemlösare. När man sitter ner 
och gör något tillsammans ser man hur de löser olika 
problem när de uppkommer.

Vi upplever att aktiviteterna skapar en positiv 
atmosfär där delaktighet, samarbete, samvaro, glädje, 
skratt, tårar och lek bidrar till en djupare relation 
mellan brukarna och mellan brukare och personal.

Vad händer efter projektet?
Vi kommer att fortsätta som vi börjat med aktivitets-
tänk i många, eller alla, situationer och att inte vara 
rädda om en aktivitet inte funkar som vi tänkt utan 
reflektera över hur vi kan göra i stället så det passar 
just den brukaren.

Reflektion efter aktivitet är viktigt. Med brukare, 
med annan personal eller med sig själv.

Allt är en pågående process och bara vår egen fan-
tasi sätter gränser.
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NATIONELLA  
PROJEKT 



Individual Placement and Support

PROJEKTPERIOD: januari 2012 - december 2013

KONTAKT: Diana Waara, samordnare, 0766-45 24 94 
Mona Jonson, enhetschef, 0704-61 76 25

Syfte 
Individual Placement and Support (IPS) är en evi-
densbaserad metod som ger personer med psykisk 
funktionsnedsättning stöd i att finna, få och behålla 
arbete. 

Metoden kommer ursprungligen från USA och vi 
anpassar den till svenska förhållanden och svensk 
arbetsmarknad. 

Med rätt stöd i arbetssökandet och på arbetsplatsen 
skapas bättre förutsättningar för möjligheten att hålla 
kvar jobbet även under perioder när hälsan sviktar. 

Vad ville ni uppnå?
Syfte:

• Stärka arbetsmarknadshandläggarnas del i den 
arbetsrehabiliterande verksamheten inom SPIRA.

• Utarbeta ett mer långsiktigt stöd till deltagarna.

• Komplettera projekt Framstegen.

• Utveckla nya metoder inom SPIRA.

• Utveckla samarbetet med vården så att arbetsmark-
nadshandläggarna finns med i ett tidigt skede.

• Stärka samarbetet med FK, AF och SAF.

• Nå fler arbetsgivare och stärka kontakterna med 
dem.

• Minska stigmatisering och utanförskap.

Målet var att fler personer med psykisk funktions-
nedsättning skulle ta sig in på den öppna arbetsmark-
naden, långsiktigt behålla sin plats där och på så vis 
minska sitt bidragsberoende.

Vad gjorde ni?
Centralt i metoden är att arbetsmarknadshandläggarna 
bistår deltagarna i att snabbt hitta ett jobb samt att 
deras stöd finns kvar så länge det behövs. Tidigare 
har vi arbetat enligt en trappstegsmodell med stegvis 
rehabilitering i skyddade miljöer.                                   

Relationen som arbetsmarknadshandläggaren 
bygger med den arbetssökande är bärande för ett 
framgångsrikt resultat. Det är annars vanligt att 
man i rehabiliteringskedjan får möta många olika 
människor och då ”börja om” vid varje ny kontakt. 
Detta kan vara problematiskt eftersom psykisk 
ohälsa ofta är kopplad till social fobi och sociala 
funktionsnedsättningar.

Resultat och fortsatt arbete
Vi har goda resultat. 54 procent av de som haft stöd 
enligt IPS har idag en anställning. Jobben finns inom 
vitt skilda branscher: IT-företag, budfirma, industri, 
bibliotek, handel, länsstyrelsen, redovisningsbyrå, 
frisörsalong och reklambyrå.

Utifrån dessa två års erfarenheter arbetar vi vidare 
och i januari 2015 startas en IPS-enhet. Den nya 
enheten kommer att vara ett jobb-center för både 
daglig verksamhet och daglig sysselsättning.
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Vård- och stödsamordning

PROJEKTPERIOD: januari 2013 - december 2014

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

Syfte 
Projektets syfte var att öka samverkan, företrädesvis 
mellan vård- och omsorgsförvaltningens socialpsyki-
atriska stöd och två öppenpsykiatriska mottagningar 
i Mölndal. Detta är en fortsättning av det projekt 
som pågick september 2011 till december 2012. 

Vad ville ni uppnå?
Målsättningen har varit att dels utvidga arbetsmodel-
lens minsta gemensamma nämnare i samverkan till 
att – utöver brukaren – även inkludera närstående, 
och att kunna erbjuda närstående och brukare utbild-
ning om sjukdomen och stresshantering. 

Vidare har en målsättning varit att skapa lokala över-
enskommelser om samverkan och en ambition har 
även varit att inkludera samtliga vårdcentraler, såväl 
offentliga som privata i överenskommelsen.

Ytterligare en målsättning var att upprätta forum för 
samverkan även på chefsnivå, det vill säga enhets-
chefer från vård- och omsorgsförvaltningens social-
psykiatriska stöd och cheferna för mottagningarna 
SU/Psykiatri/Psykosmottagningen Mölndal och SU/
Psykiatri/Affektiva I.

Vad gjorde ni?
Inledningsvis skapades en manual för hur vård- och 
omsorgsförvaltningens socialpsykiatriska stöd och 
två öppenpsykiatriska mottagningar i Mölndal ska 
samverka med brukare och närstående tillsammans. 

Därefter hölls en kick off för all personal inom vård- 
och omsorgsförvaltningens socialpsykatriska stöd 
och öppenvårdsmottagningarna för att ge en inblick 
den nya manualen. 

Det hölls heldags internutbildningar för att ge 
personal kunskaper för att kunna omsätta teorin i 
praktiken. Samtliga enheter erbjöds metodstöd.

Arbetet med att ta fram lokala överenskommelser 
kring samverkan har skett på NOSAM-nivå. 

Eftersom ambitionen var att även få med vårdcentral-
er – offentliga och privata – i överenskommelsen 
har projektledaren varit ute på vårdcentralerna och 
informerat baspersonal om arbetsmodellen och 
visat förslaget på överenskommelsen för att skapa 
en konsensus kring hur vi ska kunna samverka i det 
praktiska arbetet.

En chefsgrupp för samverkan upprättades i syfte att 
vara ett bollplank till de redan etablerade forum för 
samverkan på baspersonalnivå som finns.

Resultat 
All personal inom vård- och omsorgsförvaltningens 
socialpsykatriska stöd, biståndshandläggare och de 
flesta från SU/Psykiatri/Psykosmottagningen Möln-
dal har gått internutbildningen om närstående- och 
stresshanteringsarbete. Handledning/metodstöd är 
igång på psykosmottagningen och på de flesta enhe-
ter inom socialpsykiatrin. 

Den lokala överenskommelsen om samverkan har 
skrivits under av vård- och omsorgsförvaltningens 
socialpsykiatriska stöd, SU/Psykiatri/Psykosmottag-
ningen Mölndal, och samtliga privata och offentliga 
vårdcentraler.

Chefsgruppen för samverkan träffades vid fyra till-
fällen under hösten 2013 och våren 2014. Deltagan-
det var något sporadiskt vilket gör att vi behöver ta 
nya tag hösten 2014.

Fortsatt arbete
Nyanställd personal internutbildas, fortlöpande hand-
ledning på de flesta enheter och gemensam handled-
ning mellan vård- och omsorgsförvaltningens  
socialpsykiatriska stöd och SU/Psykiatri/Psykos-
mottagningen Mölndal. 

Ambitionen är att börja erbjuda brukare och närstå-
ende stresshantering enligt den nya manualen. Upp-
följning kommer att ske via handledning/metodstöd, 
forum för samverkan samt genom ett framtagande 
av en checklista för utvärdering av hur långt man 
kommit i arbetet med varje brukare. 21
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Projekt ICF

PROJEKTPERIOD: juni 2013 - december 2014

KONTAKT: Fredrika Stigsson, projektledare, 315 24 12

Syfte 
Projektet består av olika delar. En av delarna syf-
tade till att utveckla en högre grad av systematik 
och likvärdighet i handläggning och bedömning av, 
i första hand, hemtjänstärenden, genom att införa 
Socialstyrelsens modell ”Äldres behov i centrum”. 
I den modellen ska information klassificeras enligt 
ett urval från en internationell klassifikation som 
används för beskrivning av hälsa och hälsorelaterade 
tillstånd. Klassifikationen förkortas ICF och det står 
för International Classification of Functioning, Disa-
bility and Health. Det ska också synliggöras vilket 
it-stöd som behövs.

En annan del i projektet syftade till att se till att 
brukare i särskilt boende får hemtjänstbeslut och att 
förvaltningen får ett underlag på hur bemanning 
utifrån behov kan förbättras. Individens behov och 
rättigheter ska vara utgångspunkt i biståndsbedöm-
ningar. Bakgrunden är en ny föreskrift från socialsty-
relsen som förväntas träda i kraft 31 mars 2015

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

Vad gjorde ni?
En pilotgrupp har efter utbildning gjort utredningar 
och bedömningar enligt det nya arbetssättet. Nytt 
metodstöd har tagits fram. 

Hemtjänstområde Åby/Balltorp har deltagit i 
pilotverksamheten och kommit med synpunkter 
om hur utförandet påverkats och vilka utvecklings-
områden man ser framåt. 

Arbetssättet/modellen används till viss i ordinarie 
handläggning idag. En ny utredningsmall har tagits 
fram och används. 

Tidsmätning av hemtjänstinsatser har genomförts och 
därefter har förslag till nya schablontider och insatser 
utformats och håller nu på att helt färdigställas.

Utredning av konsekvenser vid en förändring av 
nuvarande ersättningsmodell, med en specifik 
jämförelsekommun i fokus, är till största delen 
färdigställd.

Resultat och fortsatt arbete
Rättssäkerheten för brukarna kommer att öka ef-
tersom deras behov blir systematiskt kartlagda och 
bedömda. Det leder till mer likvärdiga biståndsbe-
dömningar i hemtjänstärenden. 

Service och trygghet för brukarna ökar också då 
förvaltningen får lättare att följa upp mål inom 
biståndsbedömning och verkställighet eftersom man 
kommer kunna mäta, jämföra och få fram statistik.

Samtliga områden som projektet berör behöver ut-
vecklas och till fullo implementeras, men det är inte 
helt klart i vilken form det sker.

Vad har ni lärt er
Olika funktioner i förvaltningen har genom projektet 
fått en gemensam plattform, vilket lett till en bättre 
helhetsbild. 

Vi har lärt oss hur individen som utgångspunkt kan 
finnas med i hela kedjan bestående av biståndsut-
redning, biståndsbeslutbeslut, genomförande och 
uppföljning. Vi har sett hur en ersättningsmodell 
kan utformas med samma utgångspunkt, som också 
innebär god kostnadskontroll. 

Vi har lärt oss mer om hur de nationella strategierna 
för informationsstruktur och nationellt fackspråk 
påverkar förvaltningen.
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INTERNATIONELLA  
PROJEKT 
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Bakgrund och syfte
Projekt Framstegen är ett projekt som har personer 
med psykiska funktionsnedsättningar som målgrupp.

Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden. 

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

Vad vill ni uppnå?
Med projektet ville vi:

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

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

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

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

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

Framstegen II

 
VERKSAMHET: Spira      PROJEKTPERIOD: Juli 2011 - juni 2013

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

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

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

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

Resultatuppföljningen efter tre månader visade att 
betydligt fler var igång efter utbildningen än före, 
främst i praktik men även i arbete och studier.
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Bakgrund och syfte
Projektet GRAF Kompetens ägs av Göteborgsregio-
nens kommunalförbund (GR) på uppdrag av kom-
munerna Härryda, Lerum, Partille och Stenungsund 
samt Mölndals stad och Bräcke diakoni. Projektet 
vänder sig till personal inom kommunens verksam-
het som stöttar personer med funktionsnedsättning 
att komma i arbete.

Syftet är att höja personalens kompetens i fråga om 
funktionshinder kopplat till arbete samt skapa håll-
bara strukturer för organisatoriskt lärande på områ-
det. Kompetensutvecklingen omfattar 500 personer.

Vad vill ni uppnå?
Målet med projekt GRAF är kompetent personal 
som bidrar till att öka möjligheter för personer med 
funktionsnedsättning och psykisk ohälsa att få och 
behålla arbete.

Målet är också en arbetsorganisation hos de kom-
munala verksamheterna som bygger på personalens 
kompetens och förmåga att samverka med olika of-
fentliga och privata aktörer kring brukare.

GRAF Kompetens

 
VERKSAMHET: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen    

  

PROJEKTPERIOD: augusti 2012 - juni 2014   KONTAKT: Ann-Marie Predan, 0704-61 76 29 
 
EU-FINANSIERING: Europeiska Socialfonden   

Projektbeskrivning
Genom kompetensutveckling utrustas personalen 
med adekvata verktyg för att driva metodutveckling. 
Genom erfarenheter av metodutveckling berikas 
utbildningar och insatser för personalens kompetens-
utveckling. 

Arbetet i projektet sker i olika former i samarbete 
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, bru-
karnas intresseorganisationer och företagarorganisa-
tioner. 

De deltagande kommunerna har olika erfarenheter 
av arbete inom funktionshinder. Att ta vara på var-
andras erfarenheter och lära av varandra är därför en 
stark ledstjärna i arbetet..
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Bakgrund och syfte

Volwe är ett projekt om volontärarbete och sam-
verkan mellan offentlig och ideell sektor. Volwe är 
en förkortning som står för Volunteering in Local 
Welfare and Integration Policies. 

Sex städer eller regioner från fyra länder har deltagit 
i projektet. De representerade länderna var Sverige, 
Finland, Italien och Spanien. 

Både volontärer och offentligt anställda har varit med.

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

Vad gjorde ni?
Vid fem träffar har vi tagit del av varandras goda 
exempel. Detta har varit värdefullt även om 

Volwe

 
VERKSAMHET: Förebyggande verksamhet inom hemvården, PROJEKTPERIOD: augusti 2011 - juni 2013 
folkhälsofunktionen och kultur- och fritidsförvaltningen

KONTAKT: Lotta Malm, 315 28 22    EU-FINANSIERING: Ett europa för medborgarna  
    
LEAD PARTNER: Unione Terre Verdiane, Italien   PARTNERS: Trollhättan, Södra Österbotten i Finland, 
        A Coruña i Spanien, Bassa Atesina och Fontevivo i  
        Italien

förutsättningarna och välfärden ser olika ut i alla 
deltagarländer. 

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.



JOBBSKUGGNING
UTOMLANDS
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Sara, som är biståndshandläggare på vård- och 
omsorgsförvaltningen, var den första Mölndals stad-
anställda som gav sig utomlands för jobbskuggning. 
Under jobbskuggningen såg hon påfallande skillna-
der i hur man jobbar med socialt arbete jämfört med 
Sverige. En del saker tror hon att vi kan lära av och 
en del saker skulle inte funka i vårt system. 

Communicare är ett företag som arbetar med bistånd 
till personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
Vad vi i Sverige skulle kallat psykiatrisk öppenvård. 
De erbjuder terapi – individuellt och i grupp – och 
liknande insatser. 

All vård och omsorg och det mesta av socialtjäns-
ten drivs i privat regi med finansiering från staten. 
Communicare får bara ersättning för klienter som 
omfattas av sjukförsäkringssystemet Medicare och 
sjukvårdsprogrammet Medicaid. Det gör att deras 
målgrupp blir mer begränsad jämfört med vilka som 
omfattas av vår socialtjänstlag.

Cirka 100 personer per dag dör till följd av själv-
mord i USA. Communicare har därför utbildat sin 

organisation i suicidprevention. Sara ser tydliga 
fördelar med att integrera socialtjänst och psykiatrisk 
öppenvård på ett bättre sätt men ser också att det inte 
skulle låta sig göras i Sverige eftersom vi har lag-
stiftning för att beakta individens integritet, sekretess 
och varje huvudmans specialistkompetens. 

Communicare jobbar även med IPS (Individual Pla-
cement and Support) en hjälp för personer med psy-
kisk sjukdom ut på den ordinarie arbetsmarknaden. 

På Communicare är man noga med att fira det posi-
tiva och det som gått bra. Precis som i Mölndal ar-
betar man med erfarenhetsutbyte och kollegialt stöd, 
men med ett mer uttalat syfte gällande det positiva 
och med involvering från chef och ledning. Man har 
även ett nära samarbete och en god kommunikation 
mellan samtliga led i organisationen.

Jobbskuggning

 
Fem anställda i Mölndals stad har fått chansen att jobbskugga en kollega i 
ett annat land. Två av dem är anställda på vård- och omsorgsförvaltningen. 
Här presenterar vi sammandrag från deras reseberättselser. 

Sara Gaude på Communicare i Kentucky, USA

Tracy som Sara jobbskuggade. Utbildningsbevis för Communicares utbildning i suicidprevention.
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Elpida jobbar till vardags på Lackarebäcks äldrebo-
ende. Hon har fått chansen att jobbskugga på äldre-
boendet O Kalos Samaritis utanför Thessaloniki. På 
det grekiska äldreboendet bor 33 pensionärer med 
olika diagnoser. De bor två i varje rum. 

En undersköterska och ett vårdbiträde arbetar ihop 
på morgon- och kvällspassen. På natten arbetar en 
undersköterska ensam. En allmänläkare, en neuro-
log, en psykolog och en sjukgymnast är knutna till 
boendet och kommer dit två gånger i veckan. 

Det finns inte mycket hjälpmedel på boendet. Till 
exempel finns det bara två duschstolar, som alla 
samsas om, och inga larmknappar. Det är röstresur-
ser som gäller när pensionärerna påkallar hjälp. 

Dokumentation skrivs för hand i böcker. Undersök-
terskorna dokumenterar för vårdpersonalen. Läkare 
och psykolog dokumenterar i egna böcker. 

Morgonarbetet börjar kl 6.00 med hygienrutiner. 
Kl 8.00 serveras frukosten, som kommer i färdiga 
portioner från boendets egna kök.

Efter frukost hanterar undersköterskan dokumenta-
tion och mediciner på sitt kontor. Vårdbiträdet sköter 
då omsorgen om pensionärerna. I vårdbiträdets syss-
lor ingår att kontrollera pensionärernas blodtryck två 
gånger om dagen. 

Lunch serveras kl 12.30 och efter det vilar de flesta 
pensionärerna. 

Morgonpersonalen lämnar över till kvällspersonalen 
kl 14.00. Deras första uppgift blir att ordna fika för 
pensionärerna. Därefter kan det bli en stund på teras-
sen, om det finns tid. 

Kl 18.30 serveras middagen, som tillagats av kocken 
och värmts upp av vårdbiträdet.

Nattpersonalen tar över kl 22.00. Utöver tillsynen 
över pensionärerna sköter de även tvättstugan tills 
morgonpersonalen kommer igen kl 6.00.

Elpida Georgitsi på O Kalos Samaritis i Grekland

Äldreboendet O Kalos Samaritis. Två pensionärer bor i varje rum.





Bild från projektet ”Roligt ihop”. 



Vård- och omsorgsförvaltningen
Kvalitet- och beställarenheten

vardomsorg@molndal.se


