
 
 
 
Verksamhet Enhets- 

chef 
Projektledare Ansökan Summa 

ansökt 
belopp 

Beviljat 
belopp 

Beslut Motivering 

Bostäder LSS 
Lisa Sjöström 
Joel Jansson 
Emma Gran-
hage 

Petra Schultze  
 

Bästa möjliga 
kommunikation! 85000 85000 Beviljat 

Ett projekt för ökad delaktighet och inflytande i 
vardagen för brukarna genom ökad kunskap om 
metoder och verktyg för kommunikation. Många 
brukare i verksamheten har behov av anpassad 
kommunikation och för att ges möjlighet till sin rätt 
att kommunicera behöver individen mötas utifrån 
dennes förutsättningar.  

Projektet bedöms vara förenligt med genom-
brottsmetodens intention om att pröva olika idéer. 
Projektet innebär gränsöverskridande samarbete 
då samtliga bostäder LSS deltar. Projektet ska 
utveckla metoder och arbetssätt som ska ge en 
varaktig förbättring för brukarna.   

Eklanda Vall 
gruppbostad 

Mozhgan Mir-
mohammadi Marie Karlsson 

ROLIG (Rö-
relse och Lugn 
i Gemenskap) 

15000 0 Inte  
beviljad 

Projektets syfte är att skapa en mer harmonisk 
miljö för brukarna som också uppmuntrar till fysisk 
aktivitet genom att erbjuda regelbundna aktiviteter 
för avslappning och rörelse. 

Projektet bedöms kunna genomföras i ordinarie 
verksamhet.  

Lokala utvecklingsmedel 2020 
Sammanställning och beslut 



Elementvägen 
daglig verk-
samhet 

Karin Juul Johanna Löf-
gren Cykla dig stark 6500 0 Inte  

beviljad 

Genom inköp av motionscykel ge deltagarna möj-
lighet att behålla eller förbättra sin hälsa samt till-
godose en ökad vilja att motionera. Deltagarna 
erbjuds cykling som aktivitet och följs upp regel-
bundet vid genomförandeplansmöten.  

Projektet bedöms kunna genomföras i ordinarie 
verksamhet. 

Uddängen 
daglig verk-
samhet 

Karin Juul Tommy Stål IT-revolution på 
Uddängen 27500 0 Inte  

beviljad 

Ge deltagarna möjlighet att ta del av digitalisering-
en som sker i samhället. Projektet vill öka delta-
garnas delaktighet då information blir mer lättill-
gänglig då dagens dagsplanering på whiteboard 
istället ska ske på smart-TV. Upptäcka nya aktivi-
teter som kan genomföras tack vare smart-TV:n i 
verksamheten.  

Projektet syftar till att med hjälp av en smart-TV 
testa olika typer av aktiviteter och kommunikation, 
vilket är i linje med genombrottsmetoden. Projektet 
bedöms dock kunna genomföras i ordinarie verk-
samhet. 

Elementvägen 
daglig verk-
samhet 

Karin Juul 

Lena Jäder-
ström 
Anette Strahl 
Sylvia Grube 

Kamratrummet 58000 0 
Inte  
beviljad 

Förändrade behov hos deltagare i verksamheten 
ger behov av ny miljö som kan ge stimulans och 
avslappning. Syftet med projektet är att deltagarna 
ska känna sig utvilade Projektet handlar om att 
skapa ett sinnesrum med musikbädd, TV, kommu-
nikationsverktyg etc. för individuella- och gruppak-
tiviteter. 

Projektet handlar om investeringar i en ny miljö för 
verksamheten, och inte till att testa olika idéer eller 
metoder, och går därför inte i linje med genom-



brottsmetoden. 

Forma daglig 
verksamhet & 
Mediagruppen 

Barbro Olsson 
Emelie Wejdin 
Johanna Bör-
jesson 

Konst & teknik 
för skapandet 
framåt 

50473 0 
Inte  
beviljad 

Med hjälp av mer och nya material som kan an-
vändas till konst att sälja får brukarna ett syfte med 
skapandet som gör sysselsättningen till ett viktigt 
jobb. Genom välfärdsteknik kan skapandet salufö-
ras och dokumenteras. Syftet är att stärka brukar-
nas självkänsla och få en större känsla av sam-
manhang. 

De ansökta medlen ska användas som ett startka-
pital för att sedan göra verksamheten självförsör-
jande. Vilket inte är i linje med vad lokala utveckl-
ingsmedel syftar till.  

Korttidsverk-
samheter, 
personligt 
stöd och dag-
lig verksam-
het 

Charlotta Call-
mander (områ-
deschef) 

Katarina Green 

Välfärdsteknik 
och brukarfo-
kus – allas rätt 
att funka olika 

168000 168000 Beviljad 

Projektet syfte är att med teknikens hjälp ge bru-
karna större möjlighet till delaktighet, självständig-
het och trygghet. Genom kartläggning av brukar-
nas behov ska välfärdstekniska produkter köpas in 
och utifrån olika idéer visas och prövas av brukar-
na. Tekniken ska syfta till att brukarna känner sig 
delaktiga får möjlighet att påverka det som sker i 
deras liv. Tekniken kan skapa olika typer av aktivi-
teter, både i lärandesyfte och fysisk aktivitet samt 
för att minska stress och oro. 

Projektet ska undersöka brukares behov och uti-
från detta testa olika typer av välfärdsteknik. Pro-
jektet bedöms kunna genomföras enligt genom-
brottsmetoden och syfta till såväl varaktig förbätt-
ring för brukare som utveckling av metoder och 
arbetssätt. Projektet innebär gränsöverskridande 
samarbete då samtliga verksamheter inom områ-
det deltar. 



Varmblodsga-
tan boende-
stöd 

Maria Anders-
son Sofia Nyström Spelcirkeln 

20000 + 
8 h 30 
min tid för 
perso-
nal/vecka 

0 Inte  
beviljad 

Projektet är en fortsättning på föregående års pro-
jekt med en studiecirkel om spel och skärman-
vändning. Deltagarna får möjlighet till social sam-
varo genom att delta i ett sammanhang med andra 
som har liknande intressen. Målet är att brukarna 
ska känna sig bekväma med att prova nya saker, 
träna socialt och bli motiverade till att ta sig ut ur 
sina hem och skapa sociala sammanhang.  

Lokala utvecklingsmedel ska användas för varakt-
ig förbättring för brukarna. Medel kan därför inte 
beviljas utifrån att kunna fortsätta ett tidigare bevil-
jat projekt.  

Brännåsvägen 
gruppbostad 

Lise-Lotte 
Malmberg 

Emma Björn-
dahl 

Trehjulingscy-
kel eldriven 21000 0 Inte  

beviljad 

Projektet handlar om att få ut så många brukare 
som möjligt i friska luften, att tillgodose deras öns-
kemål, behov och rättigheter. I verksamheten har 
de flesta brukarna svårigheter eller förmår inte alls 
att på egen hand ta sig utomhus. En cykel som 
möjliggör att brukare cyklar tillsammans med per-
sonal ger möjlighet till en trygg utomhusaktivitet för 
brukaren.  

Cykeln räknas som en investering utifrån kostnad 
och hållbarhet. Investeringar beviljas inte inom 
ramen för lokala utvecklingsmedel.  

Sörgården 
äldreboende Mikaela Angrell Mikaela Angrell 

Lär och utveck-
las med Sör-
gårdens äldre-
boende 

66318 0 Inte  
beviljad 

Projektet vill ge brukarna fler aktiviteter där bru-
karna själva är engagerade i innehållet. Aktivite-
terna ska utgå ifrån brukarnas idéer och önskemål 
och ske i samarbete med anhörigförening, gene-
rationsträffar med skola/förskola i närområdet, 
kulturförening och volontärer.  



Ansökta medel ska användas till inköp av möbler, 
servis och whiteboard vilket bedöms ligga inom 
ramen för vad ordinarie verksamhet bör finansiera.  

Kommunre-
hab 

Annika Wåll-
berg 

Annika Wåll-
berg MI-utbildning 48000 0 

Inte 
beviljad 

Genom att all rehabpersonal genomgår MI-
utbildning ska patienterna i hemsjukvården känna 
ökad självständighet och livskvalitet. Interaktionen 
mellan patient och rehabpersonal är av stor bety-
delse för hur motivation till förändring skapas. För 
att en rehabilitering skall vara effektiv så är det 
viktigt att patienten själv formulerar sitt mål och det 
problem som den verkligen vill bli hjälpt med. 

Ett projekt som handlar om ökad kompetens hos 
personalen med syfte att öka motivationen hos 
patienterna. Det är en bra satsning för verksam-
heten. Dock bedöms en fortsättningsutbildning för 
personalen ge en för indirekt nytta för brukarna. 
Lokala utvecklingsmedel ska primärt inte använ-
das till kompetenshöjande åtgärder hos persona-
len. 

Casa Berget 
hemtjänst Erika Lörinczy Stefan Svens-

son Styrketräning 33750 0 Inte 
beviljad 

Fysisk aktivitet i form av regelbunden styrketräning 
i syfte att ge ökad livskvalitet för brukarna. Trä-
ningen utförs i hemmiljön hos fem brukare av hem-
tjänstpersonalen. Individanpassade träningspro-
gram tas fram tillsammans med Styrkelabbet.  

Då lokala utvecklingsmedel ska syfta till varaktig 
förbättring för brukarna kan medel inte beviljas för 
projekt som inte kan fortsätta utan ytterligare till-
förda medel.  



Alma vård & 
omsorg 

Lala Hamaka-
rim 

Ayrin Kha-
moushi 

Trygghetstele-
fon-Jour 369600 0 Inte  

beviljad 

Syftet med projektet är ökad trygghet för brukarna 
genom att bistå med en telefonjour efter kontors-
tid. Telefonjouren ska öka tillgänglighet och ser-
vice för brukarna. Brukarna som ringer ska kunna 
få vägledning, upplysning och samtalsstöd. Tele-
fonjouren ska fungera som en kontaktpunkt genom 
samverkan med verksamheter inom vår- och om-
sorgsförvaltningen. 

Projektet bedöms inte leda till en varaktig förbätt-
ring för brukarna då det inte kan fortsätta utan yt-
terligare tillförda medel.  

  



Projektansökan för projekt 2020 
Projektnamn: 
Bästa möjliga kommunikation! 

Arbetsplats: 
Funktionsstöd, bostad LSS 

Enhetschef:  
Lisa Sjöström 315 24 92 
Joel Jansson 315 35 89 
Emma Granhage 315 28 14 

Projektperiod (start- och slutmånad) 
April 2020 – december 2020  

Projektledare:  
Petra Schultze 315 24 04 

Datum för ansökan 
2019-12-19 

Är någon annan enhet, verksamhet eller organisation involverad i projektet? Om ja, vilken? 
Samtliga bostäder LSS  

 

Projektbeskrivning 
1. Vad vill ni uppnå med projektet (mål)? 
Vilken förbättring vill ni åstadkomma för era brukare med ert projekt?  
 
Ökad delaktighet och inflytande i vardagen.  
 
2. Hur vet ni att en förändring har blivit en förbättring?  
Hur ska ni mäta om målet har uppnåtts, till exempel vilka mått ska användas?  
 
Brukarperspektiv 
� SKR:s årliga brukarundersökning – svarsfrekvens och resultat främst gällande frå-

gorna som rör kommunikation: 
- Jag får bestämma om saker som är viktiga (2019: 68%) 

Målvärde 2021: 80% 
- Personalen hemma pratar med mig så att jag förstår vad de menar (2019: 64%) 

Målvärde 2021: 80% 
- Personalen hemma förstår vad jag säger (2019: 66%) 

Målvärde 2021: 80% 
 

� Vi utformar en egen brukarundersökning, där brukarna ges möjlighet att frekvent be-
svara frågor gällande delaktighet och inflytande. Den här undersökningen ska, i enlig-
het med vårt huvuduppdrag enligt LSS, anpassas efter individuella behov.  

� Vi mäter delaktighet i genomförandeplanen – innan start, efter 6 månader och efter 1 



år.  
 

Medarbetarperspektiv 
� Bibehålla/öka resultat på medarbetarenkäten som handlar om kunskap och kännedom 

om verksamhetens mål, samt om att lära nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete.  
 
3. Vad är syftet med projektet? 
På vilket sätt är detta eftersträvansvärt ur brukarsynpunkt? 
 
FN:s konvention om mänskliga rättigheter skriver uttryckligen att alla människor har rätt att 
kommunicera – många personer i våra verksamheter har behov av anpassad kommunikation 
för att ges möjlighet till sin rätt att kommunicera och vi behöver möta varje individ utifrån 
hans/hennes förutsättningar.  
 
Personer som omfattas av LSS ska ges möjlighet att leva som andra och lagen ska främja 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Grunden för delaktighet bygger 
på en fungerande kommunikation, varför det också är viktigt att vi ständigt arbetar med 
utveckling av metoder och strategier för att möta utmaningarna i detta.  
 
Utmanande beteende är vanligt förekommande i våra verksamheter och en vanlig orsak är 
missförstånd i kommunikation, varför det är en viktig insats både för brukare, men också för 
våra medarbetare och deras arbetsmiljö.  
 
4. Vilka förändringar kan leda till förbättringar (idé)? 
Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 
 
Planera  

- Stödpedagogerna får skatta sig i upplevd kunskap om AKK(Alternativ Komplette-
rande Kommunikation) . Utifrån det lägger vi basen för kompetenshöjande insatser.  

- Kompetenskartläggning av samtliga medarbetare inom bostäder LSS våren 2019.  
- Brukarperspektiv – se punkt 2 (brukarundersökning SKR).  
- Kontakt med DART kommunikationscentrum för att lägga upp en utbildningsplan 

som innehåller praktiska övningar ute i egna verksamheten.   
 

Göra 
- Utbildningsinsatser genom föreläsning och workshops för stödpedagoger via 



DART.  
- Tema AKK på stödpedagognätverket under 2020/2021 för möjlighet till reflektion 

och erfarenhetsutbyte.  
- Vidare spridning och implementering genom stödpedagogerna ut till enheterna, 

främst via verksamhetsmöten.  
 

Studera 
- December 2019 respektive maj 2021: ny skattning för stödpedagogerna i upplevd 

kunskap om AKK. Utifrån resultaten justeras planen framåt vid behov.  
- Resultat brukarundersökning 2021.  
- Mäta användandet av AKK i genomförandeplaner kontinuerligt från och med hös-

ten 2020.  
Agera 

- 2020: styrgruppen för ”Bästa möjliga kommunikation” samlar ihop data som finns 
utifrån ovanstående och gör en plan för vidare spridning ut till samtliga medarbetare 
genom medarbetarforum.  

- 2021: Beroende på utfall planeras vidare spridning ut till hela funktionsstöd genom 
metodutvecklarna i första hand.  

- 2022: Beroende på utfall efter projekttidens slut tänker vi spridning ut i GR genom 
Mötesplats funktionshinder.  

 
 
Sammanfattningsvis:  

1. Kompetenshöjande insatser för samtliga stödpedagoger inom bostäder LSS i Alter-
nativ kompletterande kommunikation generellt. Med hjälp av DART kommunikat-
ionscentrum.  
Storföreläsning – workshop – avslut med storföreläsning  
 

2. Utbildning i metoden ”samtalsmatta” för stödpedagoger på utvalda enheter.  
Samtalsmatta kan användas av en bred målgrupp som stöd i att uttrycka sina åsikter 
och uttrycka önskemål och är därmed en användbar metod att använda bland annat 
för att öka delaktigheten i genomförandeplanerna, men också i andra sammanhang i 
vardagen.  
 

3. Inköp av Kat-kit (digitalt system för att samtala om känslor); 500:-/licens och år på 
utvalda  enheter 
Inköp av Kat-kit (fysiskt material); 3 pärmar = 3700*3 = ca 12 000:- 



 
Utbilda metodutvecklarna (inom hela funktionsstöd) i Kat-Kit för att kunna utbilda 
vidare ut i organisationen.  

 
5. Hur ser ert behov av stöd ut? 
Finns det behov av något stöd från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner? Nå-
got annat stöd? 
 
Samarbete med verksamhetsutvecklare gällande SKR brukarundersökning 
Samarbete med verksamhetsutvecklare gällande egen brukarundersökning 
Samarbete med samtliga metodutvecklare för samsyn över hela funktionsstöd – långt per-
spektiv.  
 
Stöd av ekonomen för att räkna på och följa kostnader för projektet.  
 
6. Hur ska projektet följas upp? 
Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt? 
 
Via indikatorerna som nämns på fråga 2.  
Utöver detta stämmer metodutvecklare av med stödpedagoger på stödpedagognätverk som 
är planerade att starta upp 2020.  
 
7. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för brukarna?  
Beskriv vad projektet kommer att leda till för brukarna, som inte hade varit möjligt annars? 
 
Majoriteten av brukarna i våra verksamheter har en begränsning i sin kommunikativa för-
måga som vi behöver möta för att säkerställa deras möjlighet att vara delaktiga i sitt liv.  
 
Att ha tillgång till kommunikation är grunden för att vi ska kunna skapa en tillvaro som är 
begriplig, hanterbar och meningsfull för brukarna. Vårt uppdrag är att ge alla brukare i våra 
verksamheter möjlighet att leva som andra och de ska vara delaktiga.  
 
Att ha möjlighet till en kommunikation där man själv kan uttrycka önskemål, känslor och 
synpunkter är en mänsklig rättighet.  
 

 



Projektets kostnader 
Specifikation av kostnader 
 

Kostnad 
 

Kommentar 
 

Utbildning DART 55 000kr Föreläsning, workshop, 
avslutande föreläsning för 
stödpedagogerna  
+ utbildning i samtalsmatta 
för utvalda 

Inköp Kat-Kit  15 000kr Fysiskt material + app 
Utbildning Kat-kit  15 000kr 3 metodutvecklare funkt-

ionsstöd som kan sprida 
kunskapen vidare 

 
Total kostnad för projektet: 

 
85 000kr 

 

 

 
 
 
 
  



Projektansökan för projekt 2020 
Projektnamn 
ROLIG(Rörele och Lugn i Gemenskap) 

Arbetsplats  
Eklanda valls gruppbostad 

Enhetschef:  
Mozhgan Mirmohammadi 
mozhgan.mirmohammadi@molndal.se 
+46313152815 

Projektperiod (start- och slutmånad) 
2020-02-01 
 

Projektledare: namn och tfn 
Marie Karlsson 031-3152846 

Datum för ansökan 
2019-11-27 

Är någon annan enhet, verksamhet eller organisation involverad i projektet? Om ja, 
vilken? 
Nej 

 

Projektbeskrivning 
1. Vad vill ni uppnå med projektet (mål)? 
Vilken förbättring vill ni åstadkomma för era brukare med ert projekt?  
 
Skapa förutsättningar för lugn och social samvaro, uppmuntra fysisk aktivitet i from 
av rörelse till musik samt skapa läslust. Vi vill uppnå en mer harmonisk gemensam 
miljö på servicebostaden. Vi vill också inspirera våra boenden till att kunna se för-
delarna med avslappning och fysisk aktivitet som de kan ta med sig även efter pro-
jektets slut och som kan förbättra deras välbefinnande.  
Det övergripande målet är alltså att skapa lugn.  
 
Identifierat förbättringsområde:  
I den nuvarande situationen på servicebostaden blir miljön i det gemensamma ut-
rymmet ofta stökig och högljudd. Många avvikelser skrivs på grund av situationer 
där de boende är stressade och påverkar varandra negativt. Vi i personalgruppen tror 
att de som bor här är i behov av stöd för att kunna slappna av och stanna upp, och att 
leva i nuet. Vi vet också att våra boenden behöver röra på sig mer, något som vi per-
sonalgruppen ser som en utmaning i vårt nuvarande arbete. Vi vet också att fysisk 
aktivitet leder till mer harmoniska och välmående boende här på Eklanda Vall.  
 



2. Hur vet ni att en förändring har blivit en förbättring?  
Hur ska ni mäta om målet har uppnåtts, till exempel vilka mått ska användas?  
 
Projektets eventuella framgång kan följas upp på tre sätt:  

1. Antalet avvikelser runt stress och oro kan minska i antal.  
2. De boende upplevelse av projektet följs upp och feedback tas in för att even-

tuellt ändra aktiviteternas innehåll under projektets gång.  
3. Personal utvärderar miljön i det gemensamma utrymmet samt de boendes in-

ställning till fysisk aktivitet på APT och ser så att projektet går åt rätt håll.  
 
3. Vad är syftet med projektet? 
På vilket sätt är detta eftersträvansvärt ur brukarsynpunkt? 
 
Syftet är att skapa ett forum som är tryggt för alla. (se ovan) 
 
4. Vilka förändringar kan leda till förbättringar (idé)? 
Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 
 
Schemalgt aktivitetsdagar samt tid på boendet med en utsedd projektledare. TEX: 
taktil massage, sittgympa, meditationsmusik, lättgympa, rörelse genom Tv-spel, 
hjärngympa, aktiviteter som leder till fysisk rörelse och lugn och ro samt högläs-
ning. 
 
Vi har under ett antal onsdagar under hösten provat att ha avslappningsaktiviteter 
samt rörelseövningar med de boende. Detta har varit mycket uppskattat, varför vi 
vill utöka idén i ett större projekt. Vi hoppas i detta projekt kunna erbjuda våra bo-
ende att prova på olika övningar som beror avslappning och fysisk aktivitet.  
 
Varje onsdag kommer personal att erbjuda de boende på servicebostaden aktiviteter 
som rör avslappning och rörelse i det gemensamma utrymmet. Tanken är att vi ska 
erbjuda olika aktiviteter för att de boende ska få testa på och få inspiration till av-
slappning och fysisk aktivitet som passar dem. De aktiviteter vi önskar erbjuda är: 

- Massage med oljor 
- Mindfulness 



- Meditation till avslappnande musik 
- Rörelseövningar till musik 
- Lättare övningar med vikter och pilatesboll 
- Rörelseövningar med Nintendo switch träningsspel (tex Ring fit). 
- Lättare yogaövningar  

 
5. Hur ser ert behov av stöd ut? 
Finns det behov av något stöd från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner? Nå-
got annat stöd? 
 
Nej 
 
6. Hur ska projektet följas upp? 
Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt? 
 
Kontinuerlig uppföljning från de beonde och personal på APT och husmöten till EC. 
 
 
7. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för brukarna?  
Beskriv vad projektet kommer att leda till för brukarna, som inte hade varit möjligt annars? 
 
Ge de boende inspiration till fysisk aktivitet och avslappning. 
 

 

Projektets kostnader 
Specifikation av kostnader 
Träningsredskap 

Kostnad 
2500:- 
 

Kommentar 
      

Massagetillbehör 3000:- 
 

 
      

Teknisk utrustning 8000:- 
 

 
      



Litteratur 1500:- 
 

 
      

 
Total kostnad för projektet: 

 
Totalt: 15000:- 
 

 

 
  



Projektansökan för projekt 2020 
Projektnamn 
Cykla dig stark 

Arbetsplats  
Elementvägen daglig verksamhet 

Enhetschef: namn och tfn 
Karin Juul 
karin.juul@molndal.se 0313152807 

Projektperiod (start- och slutmånad) 
20 januari 2020 - 20 januari 2021 
 

Projektledare: namn och tfn 
Johanna Löfgren 031-315 28 38 

Datum för ansökan 
2019-10-30 

Är någon annan enhet, verksamhet eller organisation involverad i projektet? Om ja, vilken? 
Nej 

  
 
Projektbeskrivning 
1. Vad vill ni uppnå med projektet (mål)? 
Vilken förbättring vill ni åstadkomma för era brukare med ert projekt?  
 
Personalen vill kunna ge alla möjlighet som vill, chansen att motionscykla och på så 
sätt bibehålla eller förbättra sin hälsa. Projektet handlar om att kunna tillgodose ar-
betstagarnas ökade vilja att motionera samt att uppmuntra de som inte rör sig regel-
bundet idag att vilja göra det. 
 
2. Hur vet ni att en förändring har blivit en förbättring?  
Hur ska ni mäta om målet har uppnåtts, till exempel vilka mått ska användas?  
 
Varje arbetstagare kommer att erbjudas cykling som en aktivitet i deras schema. 
Tiden och cykelns motstånd kommer att individanpassas och ändras efter arbetstaga-
rens egna mål och förutsättningar. Personalen schemalägger cyklingen efter hur 
många som vill delta. Om arbetstagaren vill ha aktiviten inskriven i sin genomfö-
randeplan kommer detta att göras av personal. Om arbetstagaren istället vill testa att 
cykla på prov kommer detta att antecknas i personens journal. Vid kommande ge-
nomförandeplansmöte för arbetstagarna kommer cyklingen att diskuteras och varje 
arbetstagare får välja om denne vill fortsätta cykla, öka sin tid och/eller motstånd 
med mera. Personalen kommer att efter året som gått kunna mäta hur många som 
valt att behålla cyklingen som aktivitet. 



3. Vad är syftet med projektet? 
På vilket sätt är detta eftersträvansvärt ur brukarsynpunkt? 
 
Syftet med projektet kunna tillgodose arbetstagarnas ökade vilja att motionera samt 
att uppmuntra de som inte rör sig regelbundet idag att vilja göra det. 
 
4. Vilka förändringar kan leda till förbättringar (idé)? 
Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 
 
Se text under punkt 2. 
 
5. Hur ser ert behov av stöd ut? 
Finns det behov av något stöd från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner? Nå-
got annat stöd? 
 
Vi behöver en motionscykel för att kunna ge arbetstagarna möjlighet till cykling 
som aktivitet. 
 
6. Hur ska projektet följas upp? 
Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt? 
 
Se texten under punkt 2. Som personal kommer vi att stötta och uppmuntra arbetsta-
garna till att vilja cykla. Genom att ge alla möjligheten till att motionscykla är vår 
förhoppning att arbetstagarna kommer stötta varandra och på så sätt öka sin vilja att 
genomföra aktiviteten. 
 
7. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för brukarna?  
Beskriv vad projektet kommer att leda till för brukarna, som inte hade varit möjligt annars? 
 
Det är flera arbetstagare på Elementvägens dagliga verksamhet som i dagsläget inte 
kan motionera regelbundet på regelbundet på grund av fysiska hinder samt svårig-
heter att ta sig till och från motionsanläggningar. Vi vill genom att skapa förutsätt-
ningar på daglig verksamhet öka möjligheten för alla att få motionera. Vår förhopp-



ning är att arbetstagarna ska bli starkare i kroppen, få mindre ont på grund av brist 
av motion och öka sin glädje för att motionera. 
 

 
Projektets kostnader 
Specifikation av kostnader 
Motionscykel 

Kostnad 
6500 kr 

Kommentar 
      

 
Total kostnad för projektet: 

 
6500 kr 

 

 
 
  



Projektansökan för projekt 2020 
Projektnamn 
IT-revolution på Uddängen 

Arbetsplats  
Uddängen daglig verksamhet 

Enhetschef: namn och tfn 
Karin Juul 
karin.juul@molndal.se 031-3152807 

Projektperiod (start- och slutmånad) 
2020-03-01 – tills vidare 

Projektledare: namn och tfn 
Tommy Stål 031-3151252 

Datum för ansökan 
2019-11-29 

Är någon annan enhet, verksamhet eller organisation involverad i projektet? Om ja, vilken? 
Andra verksamheter lånar lokalen på kvällar och helger. 

 

Projektbeskrivning 
1. Vad vill ni uppnå med projektet (mål)? 
Vilken förbättring vill ni åstadkomma för era brukare med ert projekt?  
 
Målet är att förbättra verksamheten för deltagarna samt att arbetssätt utvecklas i 
takt med samhället. På fotot nedan ser ni den tänka placeringen av Smart-TV:n. 
TV:n kommer bli en central punkt i verksamheten. I dag sitter en whiteboard-tavla 
på samma plats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Hur vet ni att en förändring har blivit en förbättring?  
Hur ska ni mäta om målet har uppnåtts, till exempel vilka mått ska användas?  
 

Vi kommer fastställa mål. Identifiera vilka som kommer på verkas av arbe-
tet samt studera resultatet och efter det omvärdera om det behövs. Detta 
med genombrottsmetoden. 
 
3. Vad är syftet med projektet? 
På vilket sätt är detta eftersträvansvärt ur brukarsynpunkt? 
 
Deltagarna får större möjlighet att ta del av information som rör samhället och 
Mölndal. Nytänk kring IT och teknik för deltagarna. Vi tar som verksamhet del av 
digitaliseringen som sker i Mölndals stad. Hållbar utveckling med både miljö- och 
ekonomitänk då vi slipper använda oss av så mycket förbrukningsvaror så som 
papper och pennor. 
 
4. Vilka förändringar kan leda till förbättringar (idé)? 
Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 
 
Dagens planering sker digitalt istället för att skrivas ner på White-board varje dag. 
Frågesport. Bildspel (Bland annat där deltagarnas alster i skapargruppen visas). 
Dagens nyhet presenteras och pratas kring. Husmöte med dagordning. Här har vi 
tänka ta kontakt med en expert i form av kommunikatör i Mölndal för att göra da-
gens planering så pedagogisk som möjligt för deltagarna. Filmvisning. Högtider 
och temadagar presenteras. Virtuell tärningskast för de som inte själva kan kasta 
tärningen i spelgrupper. Karaoke Vi ser många möjligheter att utveckla nya aktivi-
teter med en smart-TV i verksamheten. Vi kommer testa oss fram tillsammans med 
deltagarna. Vi tror att det blir ett levande verktyg som utvecklas i takt med att tek-
niken utvecklas, det finns så mycket att ta del av på internet som kan vara oss till 
stöd i arbetet. Vi ser i princip ingenting som skulle kunna bli sämre med en smart-



TV, utan snarare ett självklart verktyg som bara kan göra det bättre för oss personal 
och deltagarna. 
 
5. Hur ser ert behov av stöd ut? 
Finns det behov av något stöd från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner? Nå-
got annat stöd? 
 
Vi har tekniskt kunnig personal, men kommer ta kontakt med en kommuni-
katör för att göra dagsplaneringen hanterbar och pedagogisk för brukarna. 
Wi-Fi finns redan I huset och tillgång till el i närheten. 
 
6. Hur ska projektet följas upp? 
Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt? 
 
Med deltagarna följs projektet upp under husmötet som sker en gång i månaden. I 
mötet med deltagare kring genomförandeplanen förankras aktiviteter knutna till 
Smart-TV:n. Personalgruppen kommer diskutera och vidareutveckla aktiviteter och 
användandet av Smart-TV:n under verksamhetsmöten som sker en gång i månaden. 
Alla i personalen har läst igenom det nya arbetsmaterialet kring förbättringsarbete 
och vi kommer aktivt arbeta efter det. Vi kommer planera, göra, studera samt agera 
allt efter förbättringsarbetets manual. Om vi har förstått genombrottsmetoden rätt 
på Uddängen så innebär det helt enkelt att man gör små förändringar i steg som 
man förbestämt. Planerar, genomför, studerar och agerar. På detta vis blir små 
idéer vi har till konkreta förändringar. Vi kommer ha en tydlig ansvarfördelning 
inom personalstyrkan. Vi kommer utvärdera arbetet kontinuerligt tills det blir klart 
att vårt arbete har inneburit en förbättring. 
 
7. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för brukarna?  
Beskriv vad projektet kommer att leda till för brukarna, som inte hade varit möjligt annars? 
 
Deltagarna får ta del av digitaliseringen som sker i samhället. Delaktighet främjas då 



information lättare blir tillgängligt. Med ett större utbud aktiviteter knutna till en 
Smart-TV så tror vi att brukarnöjdheten kommer öka.  
 

 
 
Projektets kostnader 
Specifikation av kostnader 
Smart-TV 

Kostnad 
25000kr 

Kommentar 
 

 
Väggfäste 

 
1000kr 

 
 

 
Kablar 

 
500kr 

 
 

 
Montering 

 
1000kr 

 
 

 
Total kostnad för projektet: 

 
27500kr 

 

 
  
 
  



Projektansökan för projekt 2020 
Projektnamn 
Kamratrummet  

Arbetsplats  
Elementvägens dagliga verksamhet 

Enhetschef: namn och tfn 
Karin Juul 031-3152807 

Projektperiod (start- och slutmånad) 
20-01-01/20-12-31 

Projektledare: namn och tfn 
Lena Jäderström, Anette Strahl, Sylvia Grube 
031-3152835 

Datum för ansökan 
19-11-18 

Är någon annan enhet, verksamhet eller organisation involverad i projektet? Om ja, vilken? 
Gruppboenden, kortisverksamhet efter 15 

 

Projektbeskrivning 
1. Vad vill ni uppnå med projektet (mål)? 
Vilken förbättring vill ni åstadkomma för era brukare med ert projekt?  
 
Vi har behov av ett sinnes-/grupprum till våra deltagare då antal deltagare ökar. Vi 
vill köpa in en musiksäng, en saccosäck, fiberoptik från ”Kom i kapp”, portabel TV, 
spel samt böcker då vi behöver tänka gemensamma aktiviteter. Sängen har en mo-
tordriven huvuddel och fotända som du enkelt kan höja och sänka utifrån använda-
rens behov. Musiksängens dyna är designad för att den skall vara lätt att ta sig i och 
ur. Överdrag i galon med ett stort urval av färger. Musiksängen verkar både lug-
nande och avslappnade, den dämpar oro och ångest. Man kan slappna av med svaga 
vibrationer eller följa rytmen av sin favoritmusik.  
 
2. Hur vet ni att en förändring har blivit en förbättring?  
Hur ska ni mäta om målet har uppnåtts, till exempel vilka mått ska användas?  
 
3. Vad är syftet med projektet? 
På vilket sätt är detta eftersträvansvärt ur brukarsynpunkt? 
 
Utökning av verksamhet eftersom vi kommer att få in fler deltagare med grava 
funktionsvariationer. 



 
Musikbädd: 
Vibrationerna från sängen ger en lätt masserande effekt, stimulerar känseln och gör 
det lätt att slappna av. En härlig känsla inte minst för personer med bristande 
kroppsuppfattning och nedsatta sinnesfunktioner. Musikvibrationer ger verknings-
full stimulans för många blinda, döva, autistiska, förlamade, hyperaktiva och perso-
ner med psykiska problem. För gravt hjärnskadade kan upplevelsen höja livskvali-
teten och skapa vägar för kontakt och närhet. Tack vare musikens rogivande effekt 
kan även lugnande medel minskas och dessutom kan sömnkvalitén förbättras! 
 
Saccosäck: 
Vilande och ändring av kroppställning. 
 
Fiberoptik:  
Sinnesstimulerande aktivitet; syn, känsel. 
 
Spel tv och böcker:  
Social samvaro med varandra. 
 
4. Vilka förändringar kan leda till förbättringar (idé)? 
Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 
 

Inköp av musiksäng, saccosäck, spel, kommunikationsverktyg från ”Kom i kapp”. 
Bokning av rummet görs i samråd med all personal för att alla ska ha få möjlighet att 
ta del av avkoppling, få en ökad kroppskännedom, ökad gemenskap och social sam-
varo med andra personer. 
 
5. Hur ser ert behov av stöd ut? 
Finns det behov av något stöd från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner? Nå-
got annat stöd? 



 
6. Hur ska projektet följas upp? 
Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt? 
 
Ett ökat användande utav upplevelse/sinnesrum/kamratrum. Detta kommer följas 
upp på verksamhetsmöten för att involvera så många aspekter och brukare som möj-
ligt och för att den skall kunna användas till fullo.  
 
7. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för brukarna?  
Beskriv vad projektet kommer att leda till för brukarna, som inte hade varit möjligt annars? 
 
Deltagarna kommer att känna sig utvilade, avslappnade, mer tillfreds med sin till-
varo och uppleva kontakt med bland annat kropp och sinne. Ökad gemenskap och 
social samvaro med andra. 
 

 

Projektets kostnader 
Specifikation av kostnader 
Vattensäng 120 cm 

Kostnad 
33 500kr 

Kommentar 
Komikapp 

 
Fiberoptik 

 
9500kr 

 
Komikapp 

 
TV med stativ 

 
8000kr 

 
 

 
Spel 

 
2000kr 

 
Komikapp 

 
Kommunikationsverktyg 

 
5000kr 

 
Komikapp 

 
Total kostnad för projektet: 

 
58000kr 

 

 
  
  



Projektansökan för projekt 2020 
Projektnamn 
Konst & teknik för skapandet framåt 

Arbetsplats  
Forma daglig verksamhet och Media-
gruppen 

Enhetschef: namn och tfn 
Barbro Olsson  
Barbro.olsson@molndal.se 0707-690267 

Projektperiod (start- och slutmånad) 
2020 och framåt 

Projektledare: namn och tfn 
Emelie Wejdin och Johanna Börjesson 
070-769 04 95 

Datum för ansökan 
2012-12-13 

Är någon annan enhet, verksamhet eller organisation involverad i projektet? Om ja, vilken? 
Nej 

 

Projektbeskrivning 
1. Vad vill ni uppnå med projektet (mål)? 
Vilken förbättring vill ni åstadkomma för era brukare med ert projekt?  
 
Att få ett syfte med skapandet gör att sysselsättningen blir ett viktigt jobb som kny-
ter samman och öppnar till samtal och en social samvaro som annars hade varit 
svårmotiverad. Att få visa upp sin konst och sälja det som man själv har skapat stär-
ker självkänslan och man får en större känsla av sammanhang. Vi har otroliga 
konstnärer på Forma och Mediagruppen och vi behöver bara mer material för att 
kunna utveckla och att brukarna får chans att arbeta med kvalitetsmaterial, som 
andra konstnärer får. 
 
2. Hur vet ni att en förändring har blivit en förbättring?  
Hur ska ni mäta om målet har uppnåtts, till exempel vilka mått ska användas?  
 
Projekten följs upp genom brukarråd där brukarna får lämna åsikter, vi gör en kon-
sekvensanalys hur sammarbetet har fortgått mellan olika målgrupper. Att sammar-
beta genom konsten gör att personer får chans att interagera med andra, som inte 
hade varit möjligt utan ett tydligt syfte. Vi binder samman deltagare med ett teknik-
intresse att delta i den skapandeprocessen. När man ser en färdig produkt stärks 



självkänslan och syftet med sitt arbete blir tydligt. Att följa med i en kreativ process 
innebär att man kan hjälpas åt med det man kan och alla kan delta på sitt sätt, vilket 
stärker känslan av sammanhang. 
 
3. Vad är syftet med projektet? 
På vilket sätt är detta eftersträvansvärt ur brukarsynpunkt? 
 
Forma och Mediagruppen är en daglig verksamhet för personer med olika funkt-
ionsvariationer i Mölndal stad, som inriktar sig på hantverk, media och skapande. Vi 
jobbar i olika teman och i år har vi hämtat inspiration från Japan. I måleri, tryck och 
broderiteknik ger vi nytt liv i textiler och syr kuddar, väskor, necessärer, vimplar, 
förkläden m.m. Just nu får vi material av Emmaus Björkå vilket är bra, men 30 pro-
cent går även till dem och vi vill ha en fristående skapande verksamhet där vi kan 
köpa in material och genomföra säsongbaserade marknader och en sommarfestival 
med olika försäljningsstånd och workshops.  
 
Det händer mycket i verksamheterna nu, Mediagruppen har startats upp som en del 
av Forma, Teater Glädje får nya lokaler och många anställda har anställts vilket 
känns roligt med ny energi och vi ser på framtiden med spänning och nyfikenhet.  
 
Vi söker projektpengar för att utveckla vår verksamhet och för att köpa in material 
för att använda till marknader utan att 30 procent faller bort. Vi tror det är bra att ha 
en hållbar fristående verksamhet bredvid Emmaus för att klara olika förändringar i 
framtiden, då det är endast av dem som vi får material, resten får man köpa via 
kommunen och det är svårt att köpa in det man behöver på grund av det rådande 
ekonomiska läget som råder.  
 
Vi hade en julmarknad i december utanför vår lokal och det gick bra (dock går 30 
procent tillbaka till Emmaus) vi skulle behöva utveckla skapandet och även köpa in 
kvalitetsmaterial, vi har många som syr, designar, trycker på tyg och för att verklig-
en ta vara på den komptens som deltagarna har och för att utveckla den behövs det 
köpas in en del nya maskiner och tillbehör förutom material. Vi märkte av julmark-
naden i år att vi även skulle behöva ha en större lokal för marknader och då finns det 
ett ypperligt tillfälle att kolla över de nya lokalerna i verksamheten (som andra dag-



lig verksamhetet får) som vi efter årsskiftet har tillgång till vid ett sammarbete och 
det finns som sagt stora möjligheter att sammarbeta om vi satsar på skapande med 
hjälp av projektpengar.  
 
För att kunna sammarbeta behövs även material till Mediagruppen för att använda 
välfärdsteknik på bästa vis. Vi behöver ipads och pengar att köpa in olika redige-
ringsprogram för att använda till reklam inför marknader och andra events som ska 
dokumentera skapandet via sociala medier. Tillsammans gör vi konst som kan säljas 
vid marknader och kommer att få inkomst som kommer gå tillbaka till verksamheten 
för inköp av nya material, med ett startbidrag kommer vi sedan kunna fortsätta pro-
jekten år efter år utan att ansöka om mer pengar. Sommarfestivalen vi vill hålla en 
gång om året och kommer att innehålla workshops där vi visar hur vi skapar möns-
ter, hantverk mm. Vi kommer även att arbeta för att skapa ett hållbart sammarbete 
med andra dagliga verksamheter för att ta vara på varandras kompetens och utveck-
las framåt.  
 
Att få ett syfte med skapandet gör att sysselsättningen blir ett viktigt jobb som kny-
ter samman och öppnar till samtal och en social samvaro som annars hade varit 
svårmotiverad. Att få visa upp sin konst och sälja det som man själv har skapat stär-
ker självkänslan och man får en större känsla av sammanhang. Vi har otroliga 
konstnärer på Forma och Mediagruppen och vi behöver bara mer material för att 
kunna utveckla och att brukarna får chans att arbeta med kvalitetsmaterial, som 
andra konstnärer får. Vi kommer att dokumentera med foto och film som Media-
gruppen kan sköta, men där behöver vi även som nämnt hjälp med att få köpa in 
teknikmaterial för att kunna utföra den uppgiften. 
 
4. Vilka förändringar kan leda till förbättringar (idé)? 
Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 
 
Syftet men projektet är att återuppta, sammarbeta och utveckla skapandet igen, vi 
deltar och håller i olika marknader där försäljningen går direkt till nytt materialin-
köp, vilket innebär att med hjälp av ett startbidrag är syftet att man kommer kunna 
hålla igång skapandet utan vidare bidrag. Projektet genomförs genom att vi köper in 
material, stämplar, papper, färg och tillbehör. Aktiviteter som kommer ingå i hant-



verket är, måleri, trycka, vika, paketera, sy, fotografera, filma, trycka reklamplan-
scher, hålla i försäljning och i workshops tillsammans med personal. 
 
5. Hur ser ert behov av stöd ut? 
Finns det behov av något stöd från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner? Nå-
got annat stöd? 
 
Det krävs inget mer stöd än vad personal kan erbjuda. 
 
6. Hur ska projektet följas upp? 
Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt? 
 
Projekten följs upp genom brukarråd där brukarna får lämna åsikter, vi gör en kon-
sekvensanalys hur sammarbetet har fortgått mellan olika målgrupper. Att sammar-
beta genom konsten gör att personer får chans att interagera med andra, som inte 
hade varit möjligt utan ett tydligt syfte. Vi binder samman deltagare med ett teknik-
intresse att delta i den skapandeprocessen. När man ser en färdig produkt stärks 
självkänslan och syftet med sitt arbete blir tydligt. Att följa med i en kreativ process 
innebär att man kan hjälpas åt med det man kan och alla kan delta på sitt sätt, vilket 
stärker känslan av sammanhang. 
 
7. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för brukarna?  
Beskriv vad projektet kommer att leda till för brukarna, som inte hade varit möjligt annars? 
 
Att brukarna får chans att vara delaktiga och köpa in mer material och även kunna 
välja det materialet som man behöver, istället för att utgå från materialbitar som 
finns. Det kommer göra det möjligt att få vara med i hela den kreativa processen 
från en skiss till färdig produkt och Mediagruppen kan vara med i skapandet via 
teknik, vilket skapar sammarbets möjligheter på ett helt annat sätt än innan. Det 
kommer leda till att vi kan ha en konstnärlig produktion som kommer kunna vara 
hållbar genom att vi har möjlighet att skapa mer inriktat till det som går åt på 
markander. 
 

 



Projektets kostnader 
Specifikation av kostnader 
Material (tyg, färg, deko-
ration, papper, tillbehör 
svårt att specificera mer, 
tryck och textilfärg är dyr-
ast och tyg) 

Kostnad 
20000kr 

Kommentar 
      

3 stycken symaskiner, 
Husqvarna Viking 100 QH 
CLASS (denna sorten be-
hövs pga behov av 
fastighetsreglering: 

 
4345kr x 3 = 13035kr 

 
      

Fler strykjärn och stryk-
brädor för fixering av tyg: 
3 strykjärn (Bosch 
TDA2315) 299x3 plus 2 
strykbrädor (Ikea) 

 
129kr x 2 = 1155kr 

 
      

Välfärdsteknik, 2 stycken 
Ipads(Ipads Air (2019) för 
dokumentering plus redi-
geringsprogram (Adobe 
Premiere Pro 4303) till 
dator 

 
Ipads 5990kr x 2 plus 
4303kr = 16283kr 

 
      

 
Total kostnad för projektet: 

 
50 473kr 

 

 
  
 
 
  



Projektansökan för projekt 2020 
Projektnamn 
Välfärdsteknik och brukarfokus – allas rätt 
att funka olika 

Arbetsplats  
Funktionsstödsområde – korttidsverk-
samheter, personligt stöd och daglig 
verksamhet 

Enhetschef: namn och tfn 
Charlotta Callmander 

Projektperiod (start- och slutmånad)  
200301-210301 

Projektledare: namn och tfn 
Katarina Green  0704-677150 

Datum för ansökan 
2019-12-12 

Är någon annan enhet, verksamhet eller organisation involverad i projektet? Om ja, vilken? 
Samarbete med Daglig verksamhet och på sikt öppna någon form av testmiljö för 
välfärdsteknik samt att produkter kan lånas ut till andra verksamheter. 

 

Projektbeskrivning 
1. Vad vill ni uppnå med projektet (mål)? 
Vilken förbättring vill ni åstadkomma för era brukare med ert projekt?  
 

• Införa arbetet med välfärdtekniskt stöd och hjälp i vardagen hos brukaren.  
• Att se till allas rätt att ingå i samhället efter sin förmåga. 
• Utbilda personal att hantera och använda dessa produkter utifrån varje individs be-

hov.  
 
2. Hur vet ni att en förändring har blivit en förbättring?  
Hur ska ni mäta om målet har uppnåtts, till exempel vilka mått ska användas?  
 
Genom att kartlägga 

• Behov hos brukare 
• Eventuella hinder 
• Vilken teknik behöver vi 
• Vilken teknik används idag 
• Kunskap/intresse hos personal 
• Lokaler/verksamheter att använda  

 
3. Vad är syftet med projektet? 



På vilket sätt är detta eftersträvansvärt ur brukarsynpunkt? 
 
Att med teknikens hjälp ska brukarna få större möjlighet till delaktighet, självstän-
dighet och trygghet. Möjlighet att testa nya aktiviteter som ökar personens hälsa och 
välbefinnande. 
 
Vi vet att tekniken finns, men använder det sällan. Det finns stora vinster i att an-
vända det i arbetet kring och upprättandet av genomförandeplan, andra olika möten 
och samtal och planering av dagen/aktiviteter med mera.  
 
Det är viktigt att brukaren känner sig delaktig och få möjlighet att påverka det som 
sker i sitt liv.  
 
Där kommunikationen är svår är det extra viktigt att vi får bra verktyg och metoder 
som visar vad brukaren känner/upplever. Som personal har vi ett stort ansvar att 
tolka brukarens känslor och behov.  
 
Tekniken kan skapa fler olika aktiviteter i både lärandesyfte och fysisk aktivitet 
samt för att minska stress och oro.  
 
Välfärdsteknik går hand i hand med andra hjälpmedel och det ena utesluter inte det 
andra, vi får se det kom ett komplement till det vi har idag. 
 
Detta är framtiden… 
 
4. Vilka förändringar kan leda till förbättringar (idé)? 
Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 
 
Efter kartläggning av behov planeras inköp av välfärdstekniska produkter som ex-
empelvis surfplattor, appar, VR-glasögon, smarttelefoner, skärmar/tv, tv-spel för 
fysisk aktivitet, robotteknik, produkter i kommunikationsstöd, tidshjälpmedel och 
larm med mera. 
 
Utbilda personal i användandet av produkterna vid behov som i sin tur utbildar vi-



dare till kollegor. 
 
Ha en minimässa med välfärdstekniska produkter där brukare och personal kan 
komma och titta och prova samt få information om hur det fungerar. Exempelvis på 
Cafè 9:an. Bjuda in andra kommuner/aktörer som arbetar med detta idag som kan 
berätta om sina verksamheter. 
 
Samarbete med AllAgeHub som har meddelat att intresse för detta finns från deras 
sida. 
 
Samverkan påbörjad med Östra Göteborg kring arbetet med välfärdsteknik och ska 
fortsätta framöver regelbundet.. 
 
Skapa en testmiljö på sikt där brukare från olika verksamheter kan boka sig att an-
vända produkterna eller låna produkterna till sin verksamhet. Testmiljön ska erbjuda 
teknik i kommunikation, aktivitet och sinnesstimulering. 
 
Ha träffar/möten om arbetet med välfärdsteknik och hur det används. Regelbunden 
uppföljning och utvärdering.  
 
5. Hur ser ert behov av stöd ut? 
Finns det behov av något stöd från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner? Nå-
got annat stöd? 
 

• IT-stöd från staden  
• Stöd från kvalitet och verksamhetsutveckling i digitala frågor 
• Chefsstöd i verksamheterna 

 
6. Hur ska projektet följas upp? 
Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt? 
 
Genom att kartlägga och följa upp kan vi se både förbättringar och förändringar.  Avstäm-
ningsmöten med en representant från varje verksamhet ca var 3:e månad för att se hur pro-
jektet fungerar.  



 
7. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för brukarna?  
Beskriv vad projektet kommer att leda till för brukarna, som inte hade varit möjligt annars? 
 
Genom att starta detta projekt skapas det förutsättningar att införa välfärdsteknik i våra 
verksamheter för både brukare och personal. 
 
Tanken är att detta projekt ska fortsätta och utvecklas för att bli en del av verksamheternas 
fasta aktiviteter  framöver.  Det ska vara en naturlig del av arbetet.  
 

 

Projektets kostnader 
Specifikation av kostnader 
Inköp av välfärdstekniska 
produkter och digital tek-
nik 

Kostnad 
70 000kr 

Kommentar 
 

Inköp av övriga inventa-
rier som exempelvis möb-
ler och inredning för att 
skapa en testmiljö 

30 000kr  
      

Utbildning i användandet 
av välfärdstekniska pro-
dukter 

20 000kr  
      

Vikariekostnader för verk-
samheter där personal del-
tar på utbildningar/möten 

10 000kr  
      

Kostnad projektledare 
20%  i  6 månader  

38 000kr  
      

 
Total kostnad för projektet: 

 
168 000kr 

 

  



 
Projektansökan för projekt 2020 
Projektnamn 
Spelcirkeln 

Arbetsplats  
Varmblodgatan boendestöd 

Enhetschef: namn och tfn 
Maria Andersson 
maria.andersson22@molndal.se 0708-783389 

Projektperiod (start- och slutmånad) 
2020-01-01 – 2020-12-31 

Projektledare: namn och tfn 
Sofia Nyström 031-271348 

Datum för ansökan 
2019-12-13 

Är någon annan enhet, verksamhet eller organisation involverad i projektet? Om ja, vilken? 
SPIRA, som upplåter lokal 

 

Projektbeskrivning 
1. Vad vill ni uppnå med projektet (mål)? 
Vilken förbättring vill ni åstadkomma för era brukare med ert projekt?  
 
Vi vill fortsätta med en studiecirkel om spel och skärmanvändning som vi har haft 
för brukare som har boendestöd under det senaste året. Deltagarna har fått möjlighet 
att socialisera sig och delta i ett sammanhang med andra som har liknande intressen. 
Målet med studiecirkeln är att kunna skapa ett sammanhang där våra brukare känner 
sig bekväma att prova nya saker, träna socialt och bli motiverade till att ta sig ut ur 
sina hem och skapa sociala sammanhang. 
 
2. Hur vet ni att en förändring har blivit en förbättring?  
Hur ska ni mäta om målet har uppnåtts, till exempel vilka mått ska användas?  
 
Vi har bland annat genom deltagarenkäter sett att brukare skrivit att cirkeln varit 
utvecklande för att de kommit ut från sina hem, flera av deltagarna har även efter-
frågat cirkeln efter sommaruppehållet. Vi kommer fortsätta med att göra brukaren-
käter för brukare där de själva får fylla i om det har varit utvecklande och på vilket 
sätt, och fråga vad de vill göra på cirkeln. Studiecirkeln är till stor del styrd av vad 
deltagarna har efterfrågat så som samtalsrundor, matlagning, brädspel, teaterövning-
ar och fysisk träning.  



3. Vad är syftet med projektet? 
På vilket sätt är detta eftersträvansvärt ur brukarsynpunkt? 
 
Det saknas aktiviteter i Mölndals stad som vår målgrupp kan ”passa in på”. Detta är 
en cirkel som är baserad på deras intressen och tar tillvara på förmågor de har. För 
vissa är det första steg till att sedan kanske gå vidare till praktik, arbete och studier. 
För andra är det ett sätt att våga besöka andra sociala aktiviteter och på så vis skapa 
ett socialt sammanhang. 
 
4. Vilka förändringar kan leda till förbättringar (idé)? 
Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 
 
Vi vill kunna ha en budget för fika, köpa in matvaror till matlagning och köpa in 
material till en del skapande aktiviteter, samt anlita föreläsare som intresserar delta-
gare. 
 
Antal deltagare/ per träff: 5-10 
Vanliga träffar med fika och umgänge + lite träning varje vecka. 
Specialträffar med föreläsning/ aktivitet/ studiebesök 1 gång per månad. 
Antal träffar fikaträffar: 38 Antal specialträffar:10, 2 föreläsningar. Totalt 50 träffar 
 
5. Hur ser ert behov av stöd ut? 
Finns det behov av något stöd från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner? Nå-
got annat stöd? 
 
Vi har under året haft möjlighet att låna Spiras lokaler som har stått tom på fredagar, 
en lokal är förutsättning för att vi ska kunna arrangera cirkeln. Vi är även i behov av 
att personal från oss på Varmblodsgatans stödteam planerar och handlar inför träf-
farna samt motiverar och kör eller promenerar dit med deltagare de första gångerna 
så de känner sig bekväma med att komma själva. 2-3 av oss boendestödjare är alltid 
med på cirkeln, tar personer dit och leder cirkeln. 
 
6. Hur ska projektet följas upp? 
Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt? 



 
Vi följer upp löpande genom att vi ser att deltagare kommer dit varje vecka. Det är 
extra tydligt att det är uppskattat bland dem som i övriga fall har svårt att hitta moti-
vation till att ta sig hemifrån. Vi kan även se att deltagarna deltar i fysiska och soci-
ala aktiviteter i större utsträckning än vad de hade gjort utanför cirkeln. Vi kan även 
se att deltagare i cirkeln pratar mer om förändring och tar steg framåt i livet. Under 
cirklarna frågar vi alltid deltagarna om input om vad de vill göra. I deltagarenkäten 
får de själva uttrycka om cirkeln uppfyllt deras förväntningar och på vilket sätt den 
har varit utvecklande. Enkäterna är utformade för vår målgrupp med svarsverktyg 
som specialpedagoger använder för personer med autism, exempelvis cirklar och 
diagram de får kryssa i. 
 
7. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för brukarna?  
Beskriv vad projektet kommer att leda till för brukarna, som inte hade varit möjligt annars? 
 
Genom att vara en trygg plats där deltagarna kan träffa andra personer med liknande 
intressen vågar de också utmana sig själva mer. Det bidrar till ett ökat välmående, 
bryta isolering, ta ett första steg i att nå framtida drömmar och mål, få en ökad ba-
lans i vardagen för de som kanske spelar för mycket, ett sammanhang där de kan ta 
till vara på det de lärt sig genom datoranvändning och spel, bli stärkta genom att 
prata om det de kan mycket om, samt applicera kunskaperna i andra aktiviteter. Vi 
fyller ett behov som saknas, en mötesplats för målgruppen personer med högfunge-
rande autism, där vi tar tillvara på deras intressen, de får växa och ökad sociali-
sering. 
 

 

Projektets kostnader 
Specifikation av kostnader 
Fika 

Kostnad 
100kr/träff = 5000kr 

Kommentar 
      

Kostnad för aktiviteter 
Matlagning, busskort stu-
diebesök, brukarvalda ak-
tiviteter 

 
500kr x 10 = 5000kr 

 
      



 
Föreläsare 

 
5000kr x 2 = 10 000kr 

 
      

 
Tid för personal 

 
8 h 30 min/v 

 
      

 
Total kostnad för projektet: 

 
20000kr + tid för personal 

 

 
  
 
 
  



 

Projektansökan för projekt 2020 
Projektnamn 
Trehjulingscykel eldriven 

Arbetsplats  
Brännåsvägens gruppbostad 

Enhetschef: namn och tfn 
Lise-lotte Malmberg 0707- 69 02 91 

Projektperiod (start- och slutmånad) 
2020- 

Projektledare: namn och tfn 
Emma Björndahl 031- 87 34 10 

Datum för ansökan 
2019-10-18 

Är någon annan enhet, verksamhet eller organisation involverad i projektet? Om ja, vilken? 
All ordinarie personal på vån 1 

 

Projektbeskrivning 
1. Vad vill ni uppnå med projektet (mål)? 
Vilken förbättring vill ni åstadkomma för era brukare med ert projekt?  
 
Projektet handlar om att få ut så många brukare som möjligt i friska luften, att till-
godose deras önskemål, behov & rättigheter.  
 
2. Hur vet ni att en förändring har blivit en förbättring?  
Hur ska ni mäta om målet har uppnåtts, till exempel vilka mått ska användas?  
 
3. Vad är syftet med projektet? 
På vilket sätt är detta eftersträvansvärt ur brukarsynpunkt? 
 
De flesta av våra brukare har svårigheter eller förmår inte alls att på egen hand ta sig 
ut i friska luften. Några av våra brukare förmår egentligen att vara ute själva men 
har sjukdomar så som EP eller rädsla för att ramla. Detta kräver att personal alltid är 
med vilket inte alltid är möjligt och inte heller möjligt att göra det med två brukare 
samtidigt som emellanåt önskas av brukare, att få göra aktiviten tillsammans. Att 
cykla på varsin cykel med denna problematik blir svårt då brukaren inte känner sig 
trygg bara för att man är i närheten. Vi tror att en trehjuling hade varit ett perfekt 
hjälpmedel då brukaren inte behöver trampa själv men ändå får själva cykelupple-



velsen.  
 
Tidigare har en del av brukarna cyklat som aktivitet på fritiden då det varit och är 
fortfarande ett stort intresse. Men utifrån deras nuvarande hälsa är det inte längre 
aktuellt. Med hjälp av en trehjuling hade detta kunnat vara möjligt och brukarna kan 
åter igen få liknande upplevelser som de hade tidigare när de var ute och cykla.  
 
4. Vilka förändringar kan leda till förbättringar (idé)? 
Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 
 
Med hjälp av en trehjuling kan brukare och personal tillsammans vara ute och cykla. 
Brukaren får komma ut i friska luften, får göra en aktivitet men samtidigt känna sig 
trygg. Oavsett problematik kan detta vara någonting för ett flertal brukare på boen-
det och möjliggör önskan om att kunna aktivera två brukare samtidigt och tillsam-
mans. Detta blir en aktivitet som är väderbaserat men vi ser ändå detta som ett 
mycket värdefullt hjälpmedel då frisk luft och få komma ut är en viktig del i allas 
mående. Vi hoppas på att kunna cykla så fort verksamheten och vädret tillåter uti-
från brukarnas önskan.  
 
5. Hur ser ert behov av stöd ut? 
Finns det behov av något stöd från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner? Nå-
got annat stöd?  
 
6. Hur ska projektet följas upp? 
Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt? 
 
Vi kommer att följa upp projektet med hjälp av brukarna och personalens upplevel-
ser. Vi kommer diskutera projektet på husmöten samt APT. Detta för att få ut så 
mycket som möjligt av projektet på ett gynnsamt sätt för alla brukare och hela verk-
samheten. 
 
7. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för brukarna?  
Beskriv vad projektet kommer att leda till för brukarna, som inte hade varit möjligt annars? 
 



 Genom att få möjligheten till en trehjuling kommer allt fler både våga och vilja ta 
sig ut i friska luften. I Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade står det att verksamheter skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet 
i samhällslivet. Målen är att varje enskilde ska få möjlighet att leva som andra och i 
den största möjliga utsträckning skall brukaren vara med och bestämma och ha sitt 
inflytande. Detta innebär att om deras önskan är att vara ute och cykla är det vår 
uppgift att tillgodose detta i den möjlighet de går. Detta kommer också vara gynn-
samt för hela verksamheten då cykeln förhoppningsvis kommer att hålla under 
många, många år vilket innebär att brukare i framtiden också kommer kunna nyttja 
cykeln.  
 

 

Projektets kostnader 
Specifikation av kostnader 
Hjälmar 2 stycken 

Kostnad 
500 x 2 = 1000kr  

Kommentar 
      

Trehjuling 20 000kr Beroende på vad man hittar 
för cykel varierar priset. 
Men högsta är 20 000. 

 
Total kostnad för projektet: 

 
21 000kr 

 

 

 

 
  
 
 
  



Projektansökan för projekt 2020 
Projektnamn 
Lär och utvecklas med Sörgårdens äldre-
boende 

Arbetsplats  
Sörgårdens äldreboende 

Enhetschef: namn och tfn 
Mikaela Angrell 
mikaela.angrell@molndal.se 031-3152816 

Projektperiod (start- och slutmånad) 
Våren 2020 och kommer vara en pågående 
utveckling 

Projektledare: namn och tfn 
Mikaela Angrell 031-3152816 

Datum för ansökan 
2019-12-11 

Är någon annan enhet, verksamhet eller organisation involverad i projektet? Om ja, vilken? 
Tänker bjuda in anhörigförening, volontärer, kursledare, föreläsare, barn, andra bo-
enden 

 

Projektbeskrivning 
1. Vad vill ni uppnå med projektet (mål)? 
Vilken förbättring vill ni åstadkomma för era brukare med ert projekt?  
 
Skapa träffar för utbildning, lärande, föra erfarenheter/kunskaper vidare, gemensam 
punkt för samtal och aktiviteter 
 
2. Hur vet ni att en förändring har blivit en förbättring?  
Hur ska ni mäta om målet har uppnåtts, till exempel vilka mått ska användas?  
 
Antal deltagare, antal idéer, antal träffar, genom brukarråd, enkäter 
 
3. Vad är syftet med projektet? 
På vilket sätt är detta eftersträvansvärt ur brukarsynpunkt? 
 
Sörgårdens brukare efterfrågar fler aktiviteter där de själva är engagerade i innehål-
let, finns ett behov hos många att få dela med sig av historier och kunskap. Att få 
lära nytt och ta del av samhället. 
 
4. Vilka förändringar kan leda till förbättringar (idé)? 
Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 



 
Samla in idéer/önskemål från brukare, personal, andra intressenter. Samarbete med 
anhörigföreningen i Mölndal, generationsträffar med skola/förskola i vårt närom-
råde, kulturföreningen, volontärer. 
 
5. Hur ser ert behov av stöd ut? 
Finns det behov av något stöd från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner? Nå-
got annat stöd? 
 
Verksamhetsutvecklare 
 
6. Hur ska projektet följas upp? 
Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt? 
 
Täta brukarråd så vi vet att vi är på rätt väg:) 
 
7. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för brukarna?  
Beskriv vad projektet kommer att leda till för brukarna, som inte hade varit möjligt annars? 
 
Samvaro och ett deltagande/givande till det samhälle som pågår utanför deras hus. 
 

 

Projektets kostnader 
Specifikation av kostnader 
Möbler till hobbylokal 

Kostnad 
Bord 1948 kr x 6 = 11688kr 
Stolar 2034 x 20 = 40680kr 

Kommentar 
      

Whiteboardtavla till vår 
hobbylokal 

4950 kr  
      

Nytt porslin till vår hobby-
lokal 

9000kr 
 

 
      

 
Total kostnad för projektet: 

 
Ca 66318kr 

 

  



Projektansökan för projekt 2020 
Projektnamn 
MI-utbildning 

Arbetsplats  
Kommunrehab, hemsjukvården Möln-
dal 

Enhetschef: namn och tfn 
Annika Wållberg 031-3152331 

Projektperiod (start- och slutmånad) 
2020 

Projektledare: namn och tfn 
Annika Wållberg 031-3152331 

Datum för ansökan 
2019-12-02 

Är någon annan enhet, verksamhet eller organisation involverad i projektet? Om ja, vilken? 
Nej 

 

Projektbeskrivning 
1. Vad vill ni uppnå med projektet (mål)? 
Vilken förbättring vill ni åstadkomma för era brukare med ert projekt?  
 
Att få patienter i hemsjukvården med ökad självständighet och livskvalitet.  
 
Via MI kan en god relation skapas mellan vårdgivare och vårdtagare. Samtalstekni-
ken bygger på att följa, skapa samt att vägleda. Att följa syftar till att vårdgivaren 
lyssnar aktivt på individen och därefter summerar informationen. Att styra samtalet 
betyder att vårdgivaren styr samtalet till ett specifikt problemområde, där olika för-
ändringsförslag kan ges av vårdgivaren. Genom hela samtalet vägleder vårdgivaren 
individen för att hen ska hitta en eventuell lösning på sitt problem. 
 
2. Hur vet ni att en förändring har blivit en förbättring?  
Hur ska ni mäta om målet har uppnåtts, till exempel vilka mått ska användas?  
 
Utifrån de rehabiliteringsmål vi sätter upp i samråd med patienten och de antal hemtjänst-
timmar som kan dras ned i och med den ökade självständigheten kan vi mäta förbättring.  
 
3. Vad är syftet med projektet? 
På vilket sätt är detta eftersträvansvärt ur brukarsynpunkt? 
 
Vi vill kunna motivera patienterna till att våga förbättra eller bibehålla självständigheten i 



sina vardagsaktiviteter för att få en ökad livskvalitet. 
 
Vi arbetar salutogent och anser att interaktionen mellan patient och rehabpersonal är av stor 
betydelse för hur motivation till förändring skapas. Vi jobbar personcentrerat och utgår från 
vilken individ vi har framför oss för att kunna ta tillvara och bekräfta personens resurser. 
MI-metoden menar vi främjar personens självbestämmande. 
 
Den legitimerade personalen har kompetens av rehabilitering/habilitering av perso-
ner med olika funktionsnedsättningar men trots rätt kunskap och verktyg så ser vi 
allt för ofta att patienterna inte uppfyller sina uppsatta mål och detta för att den inre 
motivationen brustit. För att en rehabilitering skall vara effektiv så är det viktigt att 
patienten själv formulerar sitt mål och det problem som den verkligen vill bli hjälpt 
med. 
 
4. Vilka förändringar kan leda till förbättringar (idé)? 
Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 
 
Samtliga arbetsterapeuter och fysioterapeuter på Kommunrehab genomför utbild-
ningen Motiverande samtal på tre dagar. Kunskapen används sedan i samtliga pati-
entkontakter men för att mäta om det blir en förbättring/förändring så görs en studie 
på ett av kommunens äldreboende där 10 patienter intervjuas för att se om deras 
måluppfyllning har ett samband med den samtalsteknik som används. Likaså kom-
mer förslagvis 10 st från omvårdnadspersonalen intervjuas för att se om de via hand-
ledning av arbetsterapeut/fysioterapeut upplevt en ökad kunskap av samtalstekniken 
och om de kan se ökad motivation hos brukarna. 
 
5. Hur ser ert behov av stöd ut? 
Finns det behov av något stöd från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner? Nå-
got annat stöd? 
 
Nej. 
 
6. Hur ska projektet följas upp? 
Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt? 
 



Uppföljning sker kontinuerligt när patienternas rehabplaner och mål följs upp och utvärde-
ras. 
 
7. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för brukarna?  
Beskriv vad projektet kommer att leda till för brukarna, som inte hade varit möjligt annars? 
 
Förhoppningen är att få en ökad självständighet och livskvalité hos patienterna i hemsjuk-
vården i Mölndal.  
 
Motiverande samtal bidrar i allmänhet även till att en beteendeförändring sker hos 
personalen som praktiserar metoden. Flera studier tyder på att personal som kanske 
har tillämpat ett mer rådgivande förhållningssätt, vilket kan upplevas som konfron-
tativt, istället börjar använda ett mer respektfullt förhållningssätt. En förändring i 
bemötandet som ofta minskar motstånd hos patienten och kan på så vis vara mer 
effektiv. 
 
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter har även en betydande roll i det tvärprofession-
ella arbetet. De handleder och instruerar omvårdnadspersonal och kan med hjälp av 
sin kunskap av samtalstekniken MI förmedla detta till övrig personal som träffar 
patienten dagligen. 
 

 

Projektets kostnader 
Specifikation av kostnader 
MI-utbildning 3 dagar 

Kostnad 
48000 

Kommentar  
27 arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter 

 
Total kostnad för projektet: 

 
48000 

 

  



Projektansökan för projekt 2020 
Projektnamn 
Styrketräning  

Arbetsplats  
Casa Berget Ek. Förening 

Enhetschef: namn och tfn 
Erika Lörinczy 0766-272862 

Projektperiod (start- och slutmånad) 
Januari 2020- dec 2020 

Projektledare: namn och tfn 
Stefan Svensson 0707-618634 

Datum för ansökan 
2019-12-15 

Är någon annan enhet, verksamhet eller organisation involverad i projektet? Om ja, vilken? 
Sjukgymnast, arbetsterapeut Mölndal Stad om de är intresserade.  

 

Projektbeskrivning 
1. Vad vill ni uppnå med projektet (mål)? 
Vilken förbättring vill ni åstadkomma för era brukare med ert projekt?  

Styrketräning 
 

 

 

 

 

 

Vad händer med dina muskler när du blir gammal? 

Varje år försvinner ca 1-1,4 % av muskelmassan och muskelstyrkan. 



Muskelcellen byts inte ut utan den reparerar sig, blir oftast lite starkare och större 
vid träning. 

• Styrketräning förbättrar benskörhet 
• Styrketräning minskar fallrisken 
• Styrketräning motverkar demens 
• Styrketräning gör att du klarar dig själv bättre 

Citat från tränare för 90 åringar! 

”De kom med käppar och rullatorer och sa att det där klarar vi aldrig. Många av öv-
ningarna går ut på att stärka lårbensmusklerna och balansen och därmed motverka 
fall och frakturer. Att träningen gett effekt märks tydligt. Numera har ingen med sig 
käpp eller rullator in i träningslokalen” 

TVÅ STÄRKANDE TIPS 
1. Res dig långsamt upp och ner från en stol utan att ta hjälp av händerna. Rörelsen 
ska vara kontrollerad och långsam, håll emot med benmusklerna. Gör cirka 10–15 
repetitioner. Om det är svårt i början kan man börja med en högre stol. 
2. Kliv upp på ett trappsteg med ena foten och håll kvar balansen. Kliv ner sakta och 
gör likadant med andra foten. Ha gärna ett handtag i närheten eller någon som stöttar 
i början tills du känner att du har hittat balansen. 

 
2. Hur vet ni att en förändring har blivit en förbättring?  
Hur ska ni mäta om målet har uppnåtts, till exempel vilka mått ska användas?  
 
Vilka effekter kan du förvänta dig av styrketräning? 
Ganska många. 

• Styrketräning motverkar skörhet när du blir gammal. Med åldersrelate-
rad skörhet menas att du är nära gränsen där din funktionella förmåga svik-

https://www.styrkelabbet.se/traningsprogram/


tar. Styrketräning gör att det blir betydligt lättare att hålla dig på rätt sida om 
den gränsen. 

• Hos inaktiva äldre letar sig fett in i musklerna, lägger sig mellan muskel-
fibrerna och påverkar muskelns funktionsförmåga negativt. Fysisk aktivitet 
med styrketräning i spetsen förhindrar i princip den här intramuskulära fet-
tinlagringen helt. 

• Den fysiska prestationsförmågan förbättras kraftigt av styrketräning, i 
synnerhet om utgångsläget är otränat. Här avses inte idrottsprestationer, utan 
något mycket viktigare. Möjligheten att fungera i vardagslivet och kunna ta 
hand om sig själv utan att behöva förlita sig på andra. Eller att behöva avstå 
från aktiviteter som kräver muskelstyrka. 

• Styrketräning ökar muskelmassan och styrkan oavsett ålder. Även 
mycket gamla individer runt 100 års ålder ökar muskelmassan och får de 
hälso- och funktionsmässiga fördelar det innebär. 

• Styrketräning och andra belastande aktiviteter är ett av de bästa sätten 
att förbättra och bibehålla sin bentäthet. Bentätheten är ett mått på hur 
mycket mineralmassa skelettet består av. Ju lägre bentäthet, desto större risk 
för frakturer. Frakturer i hög ålder kan vara helt förödande, och styrketräning 
hjälper till att hålla skelettet starkt. 

• Styrketräning förbättrar den metabola hälsan och insulinkänslighet-
en. En bra insulinkänslighet motverkar åldersrelaterad glukosintolerans och 
skyddar mot diabetes. 

• Styrketräning håller dig frisk. De flesta kroniska sjukdomar är vanligare ju 
äldre vi blir. Styrketräning inte kan förhindra att vi drabbas av vissa av dem, 
men är en dokumenterat effektiv metod att minska risken. Drabbas vi ändå, 
kan styrketräningen hjälpa oss att hålla dem i schack och kan ingå som en 
del i behandlingen. 

• Livskvalitet! Styrketräning ger en fungerande kropp, och en fungerande 
kropp ger bättre livskvalitet. Det finns ingen anledning till att livskvali-
teten ska behöva bli lidande på grund av svaga muskler när du blir gammal. 
Botemedlet är både gratis och lättillgängligt. 

• En rad studier har dokumenterat att styrketräning ger större psykologiskt 
välbefinnande hos äldre. Det är inte bara fysiska faktorer som påverkar 
livskvaliteteten, utan hur du mår psykiskt är minst lika viktigt. Fysisk och 

https://www.styrkelabbet.se/styrketraning-forbattrar-mental-halsa-fysisk-halsa-och-livskvalitet/


psykisk hälsa samverkar, och styrketräning påverkar båda positivt. 
• Styrketräning gör det möjligt för gamla att slippa vara beroende av 

andra för att klara sig. Studier på de allra äldsta visar att de kan leva ett 
oberoende liv under en längre tid om de regelbundet styrketränar. Detta obe-
roende av eventuella kroniska sjukdomar.  

• Styrketräning minskar fallrisken. Alla vet antagligen att det är extra farligt 
för äldre att ramla. Det är svårare för någon som är gammal att ta emot sig 
och förhindra skador vid ett fall. Dessutom kan rädslan för att ramla och slå 
sig inverka menligt på livskvaliteten och öka risken för inaktivitet ännu mer. 
Styrketräning är bevisat effektivt för att minska risken att gamla hos äldre. 

•  

 
 
J Strength Cond Res. 2019 Aug;33(8):2019-2052. Resistance Training for Older 
Adults: Position Statement From the National Strength and Conditioning Associat-
ion. 
 
https://www.styrkelabbet.se/styrketraning-for-
aldre/#Traningsupplagg_for_gamla_men_friska_individer 

https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=31343601
https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=31343601
https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=31343601
https://www.styrkelabbet.se/styrketraning-for-aldre/#Traningsupplagg_for_gamla_men_friska_individer
https://www.styrkelabbet.se/styrketraning-for-aldre/#Traningsupplagg_for_gamla_men_friska_individer


 
 
Mått som ska användas: 
 
2 ggr/vecka 30 tim /person i hemmiljö vid hembesök av personal.  
5 kunder som frivilligt vill vara med under 10 veckor.  
Efter 10 veckor tränar de själva och uppföljning 1 ggr/månad. I 6 månader. Utvärde-
ring. 

1. Res dig långsamt upp och ner från en stol utan att ta hjälp av händerna. Rörelsen 
ska vara kontrollerad och långsam, håll emot med benmusklerna. Gör cirka 10–15 
repetitioner. Om det är svårt i början kan man börja med en högre stol. 
2. Kliv upp på ett trappsteg med ena foten och håll kvar balansen. Kliv ner sakta och 
gör likadant med andra foten. Ha gärna ett handtag i närheten eller någon som stöttar 
i början tills du känner att du har hittat balansen. 

Mått som ska användas vid utvärdering:  

Enkät efter 10 veckor, 20 veckor, 40 veckor. 

Att konstruera ett fungerande, effektivt och säkert träningsprogram för äldre kräver 
alltid individanpassning. Du måste ta hänsyn till en rad faktorer och förutsättningar, 
från det fysiska utgångsläget och tillståndet till eventuella sjukdomar och rörelse-
hinder. Alla rekommendationer här är generella och måste ses som något att utgå 
från, inte det slutliga träningsupplägget. Det måste finputsas och justeras så det pas-
sar individen. 
 
3. Vad är syftet med projektet? 
På vilket sätt är detta eftersträvansvärt ur brukarsynpunkt? 
 
Av alla faktorer som påverkar livskvaliteten som äldre negativt, kan vi påverka en 
av de viktigaste, nämligen fysisk inaktivitet. Det effektivaste sättet att aktivera mus-
kulaturen så den behåller sin kvalitet och funktion upp i åldrarna är styrketräning. 
Genom att styrketräna regelbundet är det inte bara möjligt, utan ganska lätt, att på-



verka en lång rad åldersrelaterade hälsoparametrar positivt. 
 
4. Vilka förändringar kan leda till förbättringar (idé)? 
Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 
 
januari 2020 skickas förfrågan till kunder – intresseanmälan. Många har varit posi-
tiva till träning som presenterades på julbordet.  
 
januari 2020 kontaktas sjukgymnast och arbetsterapeut från Mölndal Stad och till-
frågas om de önskar vara med i projektet.  
 
Januari 2020 kontaktar 2 allmänläkare som ger råd inför starten.  
 
januari kontaktar https://www.styrkelabbet.se/om/ för vägledning. 
 
Februari start träningen. 
2 ggr/vecka 30 min /person i hemmiljö vid hembesök av personal.  
5 kunder som frivilligt vill vara med under 10 veckor.  
Efter 10 veckor tränar de själva och uppföljning 1 ggr/månad. I 6 månader. Utvärde-
ring. 
 
Dec 2020 på julbordet till kunder presenteras resultat och upplevelse från kunder. 
 
5. Hur ser ert behov av stöd ut? 
Finns det behov av något stöd från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner? Nå-
got annat stöd? 
 
Öppet för alla förslag. 
 
3. Hur ska projektet följas upp? 
Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt? 
 
Se punkt 4. 
 

https://www.styrkelabbet.se/om/


5. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för brukarna?  
Beskriv vad projektet kommer att leda till för brukarna, som inte hade varit möjligt annars? 
 
Som synes är styrketräning en medicin mot åldrande. En medicin som är både billig 
och som saknar biverkningar. Faktum är att flera vetenskapliga artiklar fastslagit att 
styrketräning är en medicin. 
 

 

Projektets kostnader 
Specifikation av kostnader 
2 ggr/vecka 30 min /kund.  
5 kunder under 10 veckor. 
= 5 timmar *10 v= 50 tim 
 
Efter 10 veckor tränar 
kunderna själva och upp-
följning 1 ggr/månad. I 6 
månader. 
6 ggr*1 tim uppföjlning * 
5 kunder = 25 tim 

Kostnad 
50 tim * 450 kr =  
22 500 kr 
 
 
 
 
25 tim * 450 = 11 250 kr 

Kommentar 
Verksamheten står för : 

- planering ca 12 tim / 
2 pers. ,  

- ev möte med Rehab  
-  konsultation läkare 

inför start,  
- Kontakt med 

https://www.styrkela
bbet.se/om/ under 
2020.  

- framtagning och ut-
skick av enkäter 

- uppföljning och ut-
värdering av enkä-
ter- ca 12 tim 

- presentation av re-
sultat på julbordet 
2021 

 
Total kostnad för projektet: 

 
33 750 kr 

 

 

  

https://www.styrkelabbet.se/om/
https://www.styrkelabbet.se/om/


Projektansökan för projekt 2020 
Projektnamn 
Trygghetstelefon-Jour 

Arbetsplats  
Alma Vård & Omsorg  

Enhetschef: namn och tfn 
Lala Hamakarim 0769481118 

Projektperiod (start- och slutmånad) 
2020-02 -2021-02 

Projektledare: namn och tfn 
Ayrin Khamoushi 0736514858 

Datum för ansökan 
2019-12-12 

Är någon annan enhet, verksamhet eller organisation involverad i projektet? Om ja, vilken? 
Tvärprofessionellt samarbete med trygghetslarm, biståndsenhet, nattpatrull, hem-
sjukvård.  

 

Projektbeskrivning 
1. Vad vill ni uppnå med projektet (mål)? 
Vilken förbättring vill ni åstadkomma för era brukare med ert projekt?  
 
Vårt mål är att öka tryggheten för äldre personer inom hemtjänsten, genom att bistå 
med en telefonjour efter kontorstid.  
 
2. Hur vet ni att en förändring har blivit en förbättring?  
Hur ska ni mäta om målet har uppnåtts, till exempel vilka mått ska användas?  
 
Målet med projektet är brukarens ”upplevelse” Även om vi ökar tillgängligheten och 
servicen, genom att bistå med en telefonjour, så innebär det inte att brukaren upple-
ver ökad trygghet. Därför kommer vi att utgå från kvalitativa mått för att på bästa 
sätt fånga brukarens upplevelse.    
 
Det är därför viktigt att mäta ” Hur tryggheten bland våra brukare har ökat under 
den period då tillgängligheten och servicen ökat från vår sida”  
 
För att kunna mäta en ”förbättring” kommer vi att använda oss av processmått.  Ge-
nom att skapa tidslinjer kan vi lättare analysera och identifiera hur vi lyckats nå må-



let under en tid/period, samt se om åtgärderna bidragit till förändring(ökad trygghet). 
Vi kommer att utgå från varje enskild individ som har ringt in, och följa upp vilka 
förbättringar denne upplevt.  
 
3. Vad är syftet med projektet? 
På vilket sätt är detta eftersträvansvärt ur brukarsynpunkt? 
 
Med tanke på att vi inte har gjort någon undersökning, så kan vi endast utgå ifrån 
våra egna observationer och erfarenheter från de äldres behov och önskemål.  
Många äldre är idag ensamma och bor allt längre tid upp i åldern hemma i sina egna 
lägenheter, och lider av multisjuklighet, vilket gör dem mer sköra och utsatta i sin 
tillvaro.  
 
Med stigande ålder ändras den äldres behov, och det innebär alltmer att hen behöver 
anpassa sig till de förändringar som ålderdomen innebär både psykiskt, fysiskt och 
socialt.  Vi har kunnat se bland våra brukare inom hemtjänsten att de äldre genom-
går en kris och upplever oro och ångest i vardagen.  
 
Våra äldre har i diverse sammanhang uttryck att de inte tycker att tiden inom hem-
tjänsten är tillräcklig, och de får inte alltid sina behov tillgodosedda endast genom 
de insatser som de blivit beviljade genom sitt bistånd.  
 
Syftet är att förhindra känslan av otrygghet bland äldre personer inom hemtjänsten.  
Detta tror vi kan uppnås genom att öka vår tillgänglighet, och ge utökad service som 
består av en telefonjour efter kontorstid.  
 
4. Vilka förändringar kan leda till förbättringar (idé)? 
Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 
 
För att projektet skall kunna genomföras på så sätt som vi tänkt kommer vi precis 
som det står beskrivet i genombrottsmetoden se till att målet för projektet är klar-
gjort för alla i teamet, att vi har inventerat kunskapsläget, tydliggjort vilka som skall 
vara med, vilka som kommer att påverkas av arbetet, sett till och inhämtat mandat, 



klargjort hur mycket tid vi behöver, sett över våra resurser, upprättat samtyckes-
blankett, samverkansblankett, sett över vad vi behöver för kompetensförhöjning, 
samt att vi gjort en kommunikationsplan och en uppföljningsplan.  
Genom att ha delmål kommer vi lättare att kunna genomföra projektet och nå vårt 
mål. PGSA är ett bra arbetsverktyg som vi kommer att använda oss av i arbetspro-
cessen.  
 
Vi tror att trygghetstelefonen(telefonjour) är en kvalitetshöjande insats som kan leda 
till en förbättring inom hemtjänsten, och förebygga känslan av otrygghet bland äldre 
personer. Genom att vi ökar tillgängligheten och servicen för våra brukare.  
  
Vår tanke är att kunna bistå med vägledning, upplysning, samtals stöd, samt agera 
som en kontaktpunkt genom samverkan med exempelvis biståndsenheten, hemsjuk-
vården, nattpatrullen, trygghetslarm(samverkan sker bara med de aktörer som är 
inom vård & Omsorgsförvaltningen).  
 
Vi kommer att vara tillgängliga för brukarna under den tid på dygnet då exempelvis 
biståndsenheten, hemtjänsten eller hemsjukvården inte är tillgänglig för och svara i 
telefon. Vi kommer att kunna ta emot brukaren önskemål, och maila den till rätt 
instans, så de kan kontakta brukaren dagen därpå.  Eller om brukaren under 
kväll/natt ringer in och upplever sig otrygg pga exempelvis sitt hälsotillstånd, så kan 
vi kontakta nattpatruller eller trygghetslarm om en situation har uppstått.  
 
Brukaren kommer förhoppningsvis att känna ökad trygghet, när denne vet att det 
finns någon man kan vända sig till under kväll/eftermiddagstid och som är en be-
hjälplig. Samtalen kan också handla om rent praktiska saker, dvs exempelvis om en 
brukare vill få fram ett telefonnummer eller fråga om öppettider eller bara ringa in 
för ett samtal.  
 
Detta kommer leda till att brukarna mycket snabbare kommer att kunna få hjälp, 
man avlastar brukaren utan att frånta autonomin, samt är behjälplig mer i akuta situ-
ationer. Det kommer dessutom att underlätta kommunikationen och samverkan mel-
lan brukaren och de olika instanserna.  



 
Genomförandet  

1. Samtal inkommer, någon från Alma Vård & Omsorg svarar.  
2. Om det är en fråga som rör våra (samverkanspartner dvs inom vård & om-

sorg förvaltningen) dokumenterar vi frågan i Treserva och skickar till den in-
stans frågan berör. Tanken är då att denne skall återkoppla till brukaren inom 
24timmar.   

3. Om brukaren har frågor eller funderingar kring något; kan vi hjälpa till med 
upplysning, och vägledning i den fråga det rör sig om 

4. Om brukaren är i behov av råd, stöd eller ventilation- så finns vi där och 
lyssnar på brukaren. Det kan handla om att man upplever sig orolig i stun-
den, känner sig ensam och behöver prata om existentiella frågor, eller om sitt 
hälsotillstånd etc.  

 
Inför samverkan: Vi kommer att upprätta ett avtal(samverkans avltal) som förtyd-
ligar på vilket sätt vi kommer att samverka med de olika aktörerna inom kommunen 
Avtalet kommer innehålla vilka rutiner som finns om man önskar ingå i samverkan.  
Rutinen är att om en brukare ringer in och har ett ärende riktad till en verksamhet, så 
meddelar Alma Vård & Omsorg den verksamhet som brukarens fråga är riktad till, 
och därefter tar mottagaren över ansvaret för frågan, så fort den kommunicerats vi-
dare till den aktör det berör och inom 24 timmar, skall handläggaren eller den aktör 
frågan är vänd till återkoppla till brukaren. Tanken är inte att Alma Vård & Omsorg 
skall ta ansvar för ärendet eller frågan, utan bara kommunicera vidare den, och detta 
blir då mottagarens ansvar att återkoppla till brukaren.  
 
Vi som arbetar med projektet kommer att använda oss av de resurser och förmågor 
som finns i verksamheten för att på bästa sätt kunna ge svar på de tankar och funde-
ringar som brukarna har.  
 
Gränser för trygghetstelefonen: Vi har bara i uppgift att svara i telefon, bistå med 
rådgivning, stöd och samtal via telefon. Om det är någon fråga eller fundering så 
dokumenterar vi detta och vidarebefordra frågan till den instans det gäller och ber 



dem kontakta brukaren. Vi rycker inte ut på några samtal. Vi kan självklart vända 
oss till trygghetslarm eller nattpatrull för och konsultera ”situationen” men vi kom-
mer inte ha någon befogenhet att ta beslut i något eller rycka ut på egen hand.  
 
 
5. Hur ser ert behov av stöd ut? 
Finns det behov av något stöd från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner? Nå-
got annat stöd?  
 
Hade behövt få stöd och hjälp med att få ut informationen till de instanser det berör, 
samt information till brukarna.   
 
6. Hur ska projektet följas upp? 
Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt? 
 
Mätningar och dokumentation är två bra hjälpmedel som vi kommer kunna ta hjälp 
av för att kunna följa hur arbetet har gått.  
Vi kommer inledningsvis att göra en plan som beskriver vem som skall göra vad, 
när och hur. Vi kommer också bestämma hur ofta mätningarna skall göras, och vem 
som skall ansvara för att mätningarna blir gjorda.  
 
Tanken är att samla in information som vi kan ha som underlag för att kunna be-
döma vårt arbete under arbetsprocess, för att på så sätt kunna analysera vårt arbete 
och se hur det utvecklas över tid, och om arbetet går åt den riktning som vi tänkt.  
Därför kommer vi att göra mätningar med olika mät intervaller och mätperioder.  
 
Vi kommer att boka in kontinuerliga träffar där vi stämmer av arbetet och sätter upp 
delmål, och diskuterar syftet, samt analyserar data. 
 
För att inhämta information som hjälper oss i bedömningen av vårt arbete kommer 
vi exempelvis att använda oss av kundnöjdhetsenkät bland annat för att kunna se 
och stämma av om det vi gör innebär en förbättring för brukaren, samt få en kun-
skap om nuläget, samt lättare jämföra och se om förändringen varierat över tid.  



 
Vi kommer att ha dokumenterade samtal som utgår från ett validerat frågeformulär.  
Frågeformuläret har i syfte att ge svar på frågan ”vilken effekt gav samtalet till 
trygghetstelefonen” och hur hjälpen upplevdes”.  Sedan kommer vi att göra en be-
dömning utifrån den dokumentation som fanns om brukaren.  
 
Vi kommer också att ha personliga intervjuer för att få in brukarnas upplevelse av 
hjälpen, samt observationer efter varje samtal.  
 
Men mätningstillfällena kommer att ske under olika perioder och intervaller.  
Telefonuppföljning kommer ske efter varje samtal som är baserat från validerat 
frågeformulär. 
Kundenkäten kommer skickas ut ( En gång i terminen) 
Dokumentationen och observationer kommer att journalföras kontinuerligt för att 
sedan diskuteras under tematräffar.  
Och vi kommer avslutningsvis ha individuella intervjuer med de brukarna om an-
vänt sig av tjänsten (trygghetstelefonen) för att få in deras personliga upplevelser.  
 
7. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för brukarna?  
Beskriv vad projektet kommer att leda till för brukarna, som inte hade varit möjligt annars? 
 
Trygghetstelefonen är ett förebyggande sätt att fånga upp de brukare som är en-
samma, och känner sig otrygga i sin vardag, och i behov av extra stöd och hjälp. För 
oss som bedriver vård och omsorg inom äldreomsorgen är det ett tillfälle att fånga 
upp brukarnas behov och önskemål. Vi som är verksamma inom äldreomsorgen kan 
på så sätt identifiera brukaren, och se om det stöd eller hjälp vi erbjuder brukaren 
möter dennes behov.  
 
Även när projektet har avslutats kommer vi ha bidragit med hjälp till självhjälp  
(empowerment) genom att vi har lyckats bistå med verktyg och medel till brukaren 
kommer hen kunna använda sig av de metoder eller stöd som denne fått från tidigare 
kontakt med telefonjouren.  
 
Mölndals stad har inte erbjudit denna tjänst till sina äldre kommuninvånare, därför 



är det ett bra tillfälle att se vad denna kvalitetshöjande insats kan ge för resultat för 
våra brukare. Vi behöver utveckla äldreomsorgen och anpassa den till brukarnas 
behov och önskemål, för att kunna erbjuda vård & omsorg av god kvalitet.  
 
De resultat som vi får av projektet, och de samtal som inkommer kan vi använda 
som empiri, och kunskap för att förbättra och utveckla äldreomsorgen. Ett projekt 
som denna kan ge oss möjligheten att få en djupare kännedom om målgruppen, vil-
ket vi kan använda till att förbättra verksamhetens rutiner, och anpassa dem till bru-
karnas behov.  
 

 

Projektets kostnader 
Specifikation av kostnader 
 Personalkostnad:  
- Tjänsten är tillgänglig 
varje dag mellan klockan 
20:00-01:00 

Kostnad 
160kr/timmen  
för personal kostnad 
 
30.000 kronor lönekostnad 
/månad  för anställd.  
 

Kommentar 
 

Telefon: abonnemang 
kostnad 

800kr/månaden telefona-
bonnemang =  9600kronor 

  

 
Total kostnad för projektet: 

 
369600kr 
 

 

 

 

 


