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EMMABODAMODELLEN
ett salutogent arbetssätt i äldreomsorgen
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9019  invånare bor i kommunen 

2415  av invånarna är över 65 år 

388   personer har stöd av hemtjänst 

75   personer bor i särskilt boende 

222   medarbetare finns inom äldreomsorgen 

87   år är medåldern på de personer som bor i särskilt boende

61   miljoner kr var utfallet för äldreomsorgen 2014

32   % under beräknad kostnad enligt SCB

HOS OSS I EMMABODA
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Det här är en bok om mod att våga förändra.  
Resan tog sin start redan på 80-talet då några kloka 
eldsjälar började arbeta för att ett nytt tankesätt  
skulle få prägla vår omsorg. Det som växte fram är 
vad de flesta idag känner som ett salutogent syn-
sätt. Vi försöker att i varje del av omsorgen ha med 
oss den tanken, från politik till omsorgsassistent i 
verksamheten. Dagens medarbetare förvaltar det 
som startades upp för många år sedan men vågar 
också utveckla och anpassa efter dagens behov. Vi 
tycker det är viktigt med tillåtenheten, att få testa 
sina tankar för att se om de håller i vardagens om-
sorg. Processen är en del av utvecklingen och därför 
är det viktigt att alla tillåts att vara med.

Vad menar vi då med vårt salutogena synsätt? Jo, vi 
är alla individer med olika förutsättningar. Att ar-
beta utifrån ett salutogent synsätt innebär att utgå 
från det friska, se individen och att stimulera till 
en känsla av självständighet och meningsfullhet. 
Men hur kan man göra detta ”på riktigt”? Hur kan 
man få fina ord att verkligen påverka omsorgen för 
individen? Det är just för att visa detta, hur man 
omsätter vision till arbetsätt, som vi har gjort den 
här boken!

Personalen i äldreomsorgen
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Verksamhetsnära 
ledarskap
Vi vill ha chefer som finns nära. Nära sin per-
sonal och därför också nära de som vi ger stöd. 
På så sätt blir verksamhetsnära ledarskap hos 
oss en fråga om geografi. Vi har valt bort chef- 
er som finns i ett kommunhus och istället sats- 
at på att alla enhetschefer har kontor ute i 
verksamheterna.

- Att finnas ute i verksamheten gör att man känner 
sin personal. Jag vet vad alla heter och känner dem 
ganska bra. Det ger ju mig en möjlighet att märka 
av både bra och dåliga vibbar. Det blir ingen stor 
grej av något litet när vi är på plats och direkt kan 
ta i problemen, säger Malin Steen som arbetar som 
enhetschef.

Och det är just för att finnas nära till hands som 
kontoren för många av våra enhetschefer är i nära 
anslutning till personalrum. På så sätt vill vi skapa 
ett arbetsklimat där man bara kan ”kika in” och 
bolla de där snabba frågorna som dyker upp.

- För personalen är det en trygghet att snabbt få 
den hjälp man behöver för att klara sitt arbete. 
Man utvecklas också eftersom man har en trygg-
het att någon står bakom en, resonerar enhetschef 
Anette Isaksson.

En nära och vardaglig dialog med sina medarbetare 
ger inte bara en närhet mellan personal och chef 
utan även mellan chef och de personer vi ger stöd 
till. Enhetschef Linda Fransson förklarar sambandet 
så här;

-Utan att chefen är hemma hos den enskilde får vi 
genom dagliga samtal med personalen ändå en god 
inblick i hur läget är, problem men också bra saker.
Att få inblicken till den enskilde gör att vi tidigt kan 
märka av när behov förändras eller när vi behöver 
stötta vår personal lite extra och hjälpa till att lösa 
problem. Att cheferna sitter i verksamheten där en-
skilda och anhöriga ofta är, skapar också förutsätt-
ningar för ett naturligt möte. 

- Eftersom vi är synliga i verksamheten vet ofta 
både enskilda och anhöriga vilka vi är och vi känner 
ofta dem. Eftersom anhöriga har träffat mig blir det 
nog lättare att lyfta telefonen och ringa om det är 
något, säger Susanne Sjögren som är enhetschef.  
Det är också enkelt att vid behov samverka med  
omsorgshandledare, rehabpersonal och sjuksköter-
skor.

Men att organisera ett lyckat verksamhetsnära led-
arskap är inte alltid enkelt. I Emmaboda ser vi att 
en av förutsätningarna för det verksamhetsnära 

ledarskapet är att organisationen är förhållandevis 
platt. Många led skapar ofta en större byråkrati och 
processer och beslut kan ta lång tid.

- Vi kan vara verksamhetnära chefer eftersom vi har 
närhet till vår chef. Snabba beslut och snabba åt-
gärder, säger Malin Steen.

Att lyckas med det verksamhetsnära ledarskapet är 
därför bra för både chefer, medarbetare och person- 
er som får stöd. Problem kan snabbt hanteras och 
personalen är trygg i att chefen finns till hands för 
att hjälpa att hitta lösningar. Det hela bottnar i där 
vi började; geografin. Att finnas nära för de vardag-
liga diskussionerna, som Linda Fransson beskriver;

- Vinsten att sitta ute i verksamheten är att vi är 
med. Vi vet vad som händer, både det bra och det 
dåliga.

,

,Man känner sig mer trygg 
i sitt jobb eftersom man 
är trygg i sin personal-
grupp och vi är trygga 
med varandra. 

Therese Axelsson, enhetschef

,



6

GEOGRAFI
Att finnas på plats nära sina medarbetare! 

ÖPPET ARBETSKLIMAT
Ett tillåtande och undrande klimat där 
man känner att det är lätt att ”bolla” och 
diskutera med sin chef och medarbetare.

1
2
3
4

TILLIT
Tillit till sin personal. Att få ta ansvar gör 
att personalen får möjligheta att växa 
och tro på sig själv. 

ANTAL MEDARBETARE
Alla chefer har olika förutsättningar bero-
ende på vilket ansvar och vilka stödresurser 
etc. man har. Utifrån sina förutsättningar är 
det viktigt att ha ”lagom” antal medarbetare 
så man som chef får möjlighet till kvalitet i 
dialogen med alla.

Varje enhetschef har mellan 30-34 omsorgs- 
assistenter som de ansvarar för. Omsorgs- 
assistenterna arbetar både i ordinärt boende 
och i särskilt boende. Det betyder att alla 
omsorgassistenter har samma närhet till sin 
chef.
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Mitt jobb som chef är samma funktion som omsorgsassistenten har för 
den enskilde. De stöttar den enskilde och jag stöttar dem.  
                 
    
                

Anette Isaksson, enhetschef



8

För alla människor är det viktigt att få känna 
att man är del av ett sammanhang och har en 
meningsfull vardag. För de flesta av oss i yr-
kesverksam ålder är detta något som är själv-
klart. Någon saknar oss när vi inte dyker upp 
på jobbet. Barn är beroende av att vi tar hand 
om dem. Eller en vän som ringer och frågar ef-
ter oss när vi inte har hört av oss på länge. Men 
när man blir äldre kan det bli problem med att 
få den sociala biten att fungera. Ensamheten 
kanske kryper på när min partner har gått bort 
eller så behövs stöd för att jag ska kunna ta 
mig till eller delta i organisationer eller un-
derhållning som jag tidigare har klarat själv. Vi 
har sedan många år tillbaka medvetet satsat 
för att ge individen möjlighet att efter egen 
förmåga och intresse behålla kontakter och få 
möjlighet till ett meningsfullt och socialt liv. 
Vägen dit började i 90 – talets terapiverksam-
het.

Under tidigt 90-tal hade vi terapiverksamhet som 
ett socialt stöd till individen. Problemet var att te-
rapiverksamheten inte tog vara på individens egen 
förmåga eller skapade nya sociala nätverk. Istället 
var det mer som en serviceverksamhet riktad till 
våra hyresgäster. Vi ville skapa en mötesplats som 
gav möjlighet till sociala nätverk och spontana mö-
ten. Det var också viktigt för oss att alla skulle vara 
välkomna. Resultatet blev våra allaktivitetshus. 

- Vi öppnade också upp allaktivitetshuset för or-
ganisationer och föreningsliv. På så sätt blev det 
puls i huset och många spontana möten. Ett stort 
utbud av underhållning och kurser erbjuds. Det är 
också viktigt att alla besökare får en känsla av att 
det är helt okej att komma med idéer och förslag.               
På så vis skapas större delaktighet och inflytande i 
verksamheten, säger Anneli Djerf som arbetar som 
omsorgshandledare på allaktivitetshuset Loket.

De som arbetar på allaktivitetshusen arbetar som 
en ”spindel” i nätet. De lyssnar in vad besökarna 
är intresserade av och söker samverkan med många 
olika aktörer i samhället. Det gör att vi tillsammans 
kan erbjuda ett varierat utbud och dessutom ha ge-
nerösare öppettider eftersom allaktivitetshusperso-
nal inte alltid behöver finnas på plats. Det är den 
som håller i arrangemanget som ansvarar för att 
allt funkar. Just ansvar tillsammans med delaktig-
het och inflytande är  en del av allaktivitetshusets 
grundpelare.

- Vi vill gärna skapa möjligheter för att besökarna 
blir delaktiga i det som händer. Då får du en viktig 
betydelse. Mitt mål är att jobba bort mig själv. Jag 
drar igång och hittar samverkan med olika parter 
som vill engagera sig och leda olika evenemang uti-
från sitt intresse. I den gamla terapin så var det jag 
som höll i tidningsläsning, bingon, serverade alla 
fika men så ser det inte ut längre. Livet ska fort-
sätta och pågå på ett sådant naturligt sätt som man 
levt innan, utifrån sina intressen oavsett funktions-
nedsättning, förklarar Anneli.

För att lyckas locka många människor att komma 
och delta behövs en hel kedja som samarbetar. 
Omsorgsassistenterna är de som känner personerna 
som behöver stöd bäst. De vet vilka intressen som 
varje individ har och hur man kan motivera. För att 
informera om allt som händer har vi våra månads-
blad. Där står all information om aktiviteter som 
pågår. 

- Vi pratar mycket om att alla ska informera om vad 
som finns i månadsbladet. Det delas ut av personal- 
en men det är också många personer som själva 
kommer och hämtar. Sedan delar de ut till vänner 
och bekanta, säger Tina Robson som arbetar med 
allaktivitetshuset i Långasjö.
Informationen är en del i arbetet. För vissa indi-
vider är det naturligt att delta i det som händer 
medan andra behöver mer motivation och trygghet 
för att vara med.                 

Socialt stöd

,,När det är mycket orga-
nisationer och människor 
som rör sig  i huset blir 
det ofta att man träffar 
folk man känner. 
   
Tina Robson, omsorgsassistent
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- Första gången kan det vara viktigt att jag följer med för att det 
är en otrygghet som gör att man inte riktigt vågar, säger Monika 
Karlsson som arbetar som omsorgsassistent. Då kan jag vara en 
trygghet- för mig känner de ju. Ofta är det övergående att någon 
måste följa med. När man känner till lokalen och har träffat per-
sonerna som är med är det ofta lättare att våga gå själv, fortsätter 
Monika.

Vi har inte personal som arbetar speciellt med att ge stöd i allak-
tivitetshuset. Istället är det omsorgsassistenter kopplade till hem-
tjänsten som tillsammans med den enskilde planerar deltagande i 
aktiviteter och följer med vid behov.

- När vi dricker kaffe kan vi ta upp månadsbladet och titta på 
utbudet. Då kan vi bestämma vad vi ska gå på, beskriver Monika. 

Samtidigt som allaktivitetshusen erbjuder sociala möjligheter och 
arrangemang är det viktigt att komma ihåg att det stora arbetet 
med socialt stöd finns i vardagen.

- Det är ibland det lilla som är viktigt. Att få sitta ute och känna 
solen i ansiktet. Det är viktigt att vi som personal försöker fånga 
tillfället när det uppkommer, förklarar Monika

Det är viktigt att varje dag blir meningsfull från det lilla till det 
stora. En meningsfull vardag har alla rätt att få- varje dag, avslut- 
ar Anneli.

1
2
3
4

ALLA ÄR VÄLKOMNA
Vi vill att alla ska komma hit och 
våga ta för sig. Därför vill vi att 
miljön ska passa alla. Och alla är 
välkomna. 

DELAKTIGHET OCH ANSVAR
Det är inte vi som står för underhåll-
ningen utan vi skapar förusättningar. 

SKAPA MOTIVATION GENOM ETT  
UNDRANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Omsorgsassistenterna träffar den 
enskilde och är de som genom ett 
undrande förhållningssätt kan få 
kunskap om den enskildes intressen 
och skapa motivation. 

MÅNADSBLAD
Månadsbladet som beskriver allt som 
händer är vårt arbetsverktyg. Via 
det kan vi sprida allt som händer på 
orten.

9
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Omsorgsassistenterna arbetar motiverande. Vi berättar om vad 
som är på gång och försöker ta reda på vad individen har för 
intresse och vad han eller hon vill. Det är viktigt att vi kommer 
ihåg och följer upp med frågor. Att bry sig. Det är omtanke.  
             
             

Monika Karlsson, omsorgsassistent
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Att välja tid för  
insats via larm
Vårt sätt att arbeta med trygghetlarm är nog 
en del av verksamheten som vi får mest frågor 
kring. Kort kan det beskrivas som att vi har 
valt bort förbestämda tider för insatser. Iställ- 
et avgör den enskilde själv tiden för när vårt 
stöd behövs. 

Om vi försöker minnas hur arbetssättet med trygg-
hetslarmen började hamnar vi någonstans i mitten 
av 80-talet. Då hade vi larm som gick från den en-
skilde till en receptionist som i sin tur sökte arbets-
gruppen via en sökare.

- Vi kunde alla nummer till de som vi hjälpte ut-
antill så vi kunde direkt se vem som behövde vår 
hjälp, förklarar Pia Zackrisson som arbetar som om-
sorgsassistent.

Sen de bärbara telefonerna utvecklades går numera 
larmen direkt till den lilla arbetsgruppen som till-
sammans ansvarar för ett mindre antal enskilda.
- Eftersom vi är så små grupper lär vi känna de vi 
ansvarar för. Det ger också en känsla av att just jag 
har ett ansvar att se till att det funkar för just den 
personen, berättar Magdalena Franzén som arbetar 
som omsorgsassistent.  

Eftersom vi använder larmen till alla våra insatser 
kan larmen röra allt från att den enskilde vill ha 
hjälp med att stiga upp, fixa med maten eller att 
man har ramlat. Men hur gör ni när många larmar 
samtidigt, är en fråga som ofta kommer upp när vi 
berättar om vårt arbetsätt med larmen. Elisabeth 
Johansson som arbetar som omsorgassistent förklar- 
ar så här,

- Vi prioriterar. Eftersom vi är en liten arbetsgrupp 
och känner personerna väl så vet vi ganska bra hur 
vi kan prioritera. Är det att hjälpa någon med att 
fixa med maten eller tvätten är det ju inte lika akut 
som om någon har ramlat. 
Och eftersom omsorgsassistenterna har direktkon-
takt med den enskilde finns ju hela tiden en dialog.

-Om jag inte kan komma direkt kan man som person- 
al fråga om det är okej att vi kommer om en liten 
stund. Är det akut så avbryter vi det vi gör eller så 
hjälps vi i arbetsgruppen åt och jag kan be någon 
annan, säger Magdalena. 

Varför har vi då valt bort förbestämda tider för att 
istället använda oss av larmen? Jo, vi vill ge individ- 
en möjlighet till ansvar att själv avgöra när stöd 
behövs och möjlighet att själv välja hur just jag vill 
ha min dag. Det är bara att gå till sig själv för att 
förstå hur olika man kan vilja ha det från dag till 
dag. Hur många av oss vill inte vissa dagar få sova 
lite längre eller blir ibland sugna på lunch långt inn-
an klockan slagit tolv. Eftersom vi använder larmen 
som arbetsätt kan de som behöver stöd själva välja 
när de behöver oss för att stiga upp eller äta. 
    
   

,,Att jag kan prata  
direkt med den som 
larmar och att inte ha 
någon emellan – det är 
kärnan i att lyckas.   
     
Pia Zackrisson, omsorgsassistent
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LARMSYSTEMET
Den som behöver stöd måste kunna 
komma i direktkontakt med person- 
alen i arbetsgruppen.

SMÅ ARBETSGRUPPER
Genom att känna varandra skapar vi 
förtroende och kan prioritera.

INGA FASTA TIDER
Eget ansvar och delaktighet.  
Jag får göra det jag kan.  

SNABB INSTALLATION
Om du kommer hem från sjukhuset 
får du larmet samma eller följande 
dag. Vi verkställer larm direkt.  

Förutom eget ansvar och möjlighet att välja vill vi också skapa förutsätt-
ningar för att varje person får göra det man faktiskt kan själv. 
- Att arbeta med larmen skapar ett rehabiliterande arbetsätt på ett na-
turligt sätt. Den enskilde får göra det han/hon kan och i sin takt. Vi 
stöttar först när det behövs, förklarar Malin Steen, enhetschef. 

Förutom de positiva aspekterna för den som behöver stöd gör också 
verksamheten stora vinster på att arbeta med larmen. 
- Kontinuitet och tidsvinst är bra för verksamheten. Vi känner varandra 
och de enskilda. Det motverkar otrygghet hos både de som vi ger stöd till 
och omsorgsassistenterna, fortsätter Malin.
Elisabeth fyller i;
- Och tidsvinster gör vi eftersom att vi exempelvis kan duka fram frukost 
och sen hinna med annat. När personen är klar och vill ha vår hjälp larm- 
ar de. Då slipper de ju också oss som hänger i bakgrunden och stressar 
dem under måltiden, berättar Elisabeth.

Hur stöttar vi då dem som inte kan larma själva? Svaret är att de som 
inte kan larma har tider utifrån hur de vill ha det. Och för att lyckas med 
det är den lilla arbetsgruppen den viktigaste nyckeln. 
- Vi känner varandra och ofta vet vi hur natten har varit eller hur de har 
haft det dagen innan. En dam jag ger hjälp till firar till exempel ofta 
lill-lördag. Då vet jag att hon tycker om att sova lite längre dagen efter 
och anpassar efter det, förklarar Elisabeth. 

Men med larmen som utgångspunkt arbetar vi ändå utifrån att de som 
kan också ska använda sig av larmen. Nu, efter 80 talets receptionist och 
sedan mobiltelefonernas framfart, står vi inför nästa tekniska utveckling 
- övergången från analogt till digitalt. För att behålla arbetssättet har vi 
i våra upphandlingar valt en leverantör som gör det möjligt att larmen 
även i framtiden går direkt från den enskilde till den lilla arbetsgruppen. 
På så sätt ger vi personerna som vi stöttar möjligheten att varje dag få 
välja tider för sina insatser och genom det, verkligen vara delaktiga i sin 
omsorg.
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Det är viktigt att vi inte är stressade när vi går till den  
enskilde. Det får ta lite extra tid för det blir då en bättre  
kvalitet.
             
       Magdalena Franzén, omsorgsassistent
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Kontinuitet
För oss är det viktigt att varje enskild per-
son som vi ger stöd till ska få träffa så få om-
sorgsassistenter som möjligt. Med andra ord 
vill vi att vår omsorg ska ha en hög person- 
alkontinuitet. Genom att arbeta så bygger vi 
trygghet hos de enskilda samtidigt som vi ska-
par en bra arbetssituation för våra medarbe-
tare.

Att lyckas med en hög kontinuitet bygger på en bra 
organisation. Hos oss är hela kommunen indelad i 
geografiska serviceområden. För varje geografiskt 
område ansvarar en enhetschef. Enhetschefen del- 
ar in omsorgsassistenterna som arbetar inom om-
rådet i grupper. Varje grupp består av 6 omsorgs- 
assistenter. Gruppen delas sedan i mindre smågrupp- 
er om 2-3 omsorgsassistenter. Varje mindre grupp 
ansvarar för 3 till 5 enskilda.

- Som ansvarig omsorgsassistent är det jag som följ- 
er och ger stöd genom hela dagen. Tillsammans gör 
vi upp planer för dagen och sen är det jag som är 
med och stöttar där det behövs, säger Monika Grön-
qvist Pumplun som arbetar som omsorgsassistent.

Eftersom omsorgsassistenterna tillsammans med de 
enskilda, utifrån biståndsbeslutet, planerar dagen 
kan den se väldigt olika ut från dag till dag. Vi har 
därför valt att inte arbeta med förutbestämda dag- 
ar för exempelvis dusch eller tvätt utan det är bero-
ende på vad den enskilde vill göra just idag.

- I lördags natt var det många som ville kolla på 
bröllopet. (Prinsbröllopet mellan Carl-Philip och So-
fia red anm.) För att se klart ville några inte gå och 
lägga sig förrän klockan två på natten. Det kändes 
härligt att det inte är några problem att få det så 
hos oss, berättar Ann-Christine Jensen, som arbetar 
som omsorgsassistent.

Det är även de ansvariga omsorgsassistenterna som 
följer med den enskilde och ger stöd under aktivi-
teter.

- Jag känner personen och vet vilket stöd som kan 
behövas. Genom att jag följer med skapas en trygg-
het. Personen kan annars bli orolig och frågor som 
vem ska följa med mig och vem ska hjälpa mig hem, 
kan skapa en oroskänsla under hela aktiviteten, 
förklarar Sofie Karlsson som arbetar som omsorgs- 
assistent. 

Efter aktiviteten kan även den ansvariga omsorgs- 
assistenten följa med hem och tillsammans med 
den enskilde få en stund att prata om intryck och 
det som har hänt.

- Det är viktigt att vi har tid att följa med hem och 
få landa. Att komma hem en stund och ta det lugnt 
och prata om aktiviteten och vad man upplevt, så 
det blir en bra känsla. Det ger en trygghet till att 
vilja följa med nästa gång, beskriver Monika.

Personalen lägger sitt eget schema och kan på så 
vis planera för att följa med på aktiviteter. Händer 
något under schemaperioden tar omsorgsassistent- 
erna själva ansvar och byter för att det ska bli så 
bra som möjligt för verksamheten.

- Man känner mer ansvar för verksamheten när man 
blir delaktig. På så sätt kan vi också planera in akti-
viteter som man behöver följa med på. Vi försöker 
lösa det på ett bra sätt, säger Monika.

Kontinuiteten där den ansvariga omsorgsassistenten 
följer den enskilde genom dagen återspeglas också 
i sättet att arbeta med larmen. Larmen använder 
de enskilda för att styra tiden för sina insatser. Var-
je larm går direkt till ansvarig omsorgsassistent. På 
så sätt behöver ingen prata med någon mellanhand 
utan kommer direkt till den som känner dem bäst. 

- Vi har varsin telefon så de larmen jag ska ha kom-
mer bara till mig och jag behöver inte svara på an-
dra, förklarar Sofie. 

,,Som ansvarig omsorgs- 
assistent är det jag som 
har kontakt med an- 
höriga. På så sätt kan de 
också känna sig trygga 
med vem de kan vända sig 
till om det är något. 
   
Monika Grönkvist Pumplun, 
omsorgsassistent
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I de flesta områden jobbar personalen både ”inne och ute”. Det betyder 
att samma personalgrupp ger hemtjänst både i särskilt boende och ordi-
närt boende. På så sätt följer vi de personer vi ger stöd till om de flyttar 
till ett särskilt boende.

- Det är många som tycker det är en trygghet att man får ”behålla” oss 
som de redan känner, berättar Sofie. 

Eftersom vi arbetar efter geografiska områden försöker vi även hålla 
kontinuiteten om det uppstår behov hos personer i samma familj. 

- Vi hade en familj där mannen sedan tidigare haft stöd från oss. När 
kvinnan i familjen någon tid senare behövde vår hjälp så kände vi att 
det var viktigt att samma omsorgsassistenter som redan gett stöd till 
familjen tidigare fick göra det även då. Det uppskattades av både den 
enskilde och anhöriga eftersom de redan kände oss, beskriver Sofie. 

På senare tid har även personalen börjat med att föra över arbets- 
sättet med mindre grupper och ansvariga omsorgsassistenter till  
natten. Behövs stöd kan de vända sig till ett närliggande område. Efter 
att ha testat detta i ett område kan vi konstatera att det fungerar bra. 

- Vi känner inte den stress som var förr, jag sköter det jag ansvarar för, 
berättar Ann Christine, som arbetar som omsorgsasistent nattetid. 

Det är just det som vi ser som en av vinsterna med en hög personal- 
kontinuitet. Omsorgsassistenterna kan känna trygghet i att kunna skapa 
en bra dag för de personer som de ansvarar för. Samtidigt får de enskilda
som behöver vårt stöd en trygghet genom att de slipper träffa många 
olika omsorgsassistenter. 

1
2
3
4

SMÅ ARBETSGRUPPER
Små arbetsgrupper med 
ansvariga omsorgsassistenter.

KOPPLING AV LARM
Ansvarig omsorgsassistent svarar på 
larm direkt. Inga mellanhänder.
 

LÄGGA EGET SCHEMA 
Genom att personal själva lägger  
schemat skapas en flexibilitet och ett 
ansvarskännande för verksamheten.
 

TÄNKA KONTINUITET I ALLT
I alla förändringar vi planerar försöker vi 
att tänka kontinuitet. På så sätt riskerar 
vi inte att göra förändringar som kanske 
försämrar kvaliteten för den enskilde.

17
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Varje grupp delas sedan in i en  
mindre grupp om 2-3 omsorgs- 
assistenter. De ansvarar för 3-5 en-
skilda per omsorgsassistent.

Det geografiska områdets omsorgsassisteneter 
delas in i grupper om 6 omsorgsassistenter.

Varje geografiskt område har en 
enhetschef. 

Kommunen indelas i geografiska 
områden.

>
>

>
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Cirkelträffar
Under 90- talet började vi fundera på hur dag-
verksamheten för personer med  en demens-
sjukdom kunde förbättras. Bakgrunden till 
förändringen var att vi ville ge människor en 
möjlighet att träffas utifrån förmåga och in-
tressen och på ett mer naturligt sätt än vad 
dagverksamheten då kunde erbjuda. 

-Vi ville fokusera på individens förmåga snarare än 
vad som de inte längre kan, förklarar omsorgshand-
ledare Lena Nilsson som varit med på hela resan, 
från dagverksamhet till cirkelträffar.

I dagverksamheten träffades alla människor med 
någon form av demenssjukdom mellan halv nio och 
halv tre. Det kunde bli en ganska brokig blandning 
där alla skulle passa in oberoende av hur långt man 
kommit i sin sjukdom eller vilka intressen man hade. 

-Ofta var det långa dagar, personer som inte trivdes 
ihop fick ändå delta tillsammans. Det fanns heller 
inte stöd på kvällen som är den tid som  många upp-
lever oro och att någon aktivitet behövs, fortsätter 
Lena.

För att förnya mötesplatser för personer med en 
demenssjukdom valde därför kommunen att satsa 
på cirkelträffar. Konceptet med cirkelträffar inne-
bär att dagen delas in för att inte få så långa tillfäl-
len. Det finns  också en träff på kvällen och man kan 
mötas utifrån sitt intresse.

Varje träff är cirka 1,5 timme och leds alltid av en 
cirkelledare. Oftast sker träffarna vid två till tre 
tillfällen varje vardag men det kan styras utifrån ef-
terfrågan och behov.  Vissa träffar är samtalsträffar 
där man kan komma och bara prata medan andra 
träffar har olika teman och aktiviteter.

-Vi spelar fotboll och i somras hade vi badminton-
turnering. Just nu är chi gong mest populärt, säger 
Erika Gustafsson som arbetar som omsorgsassistent 
i Algutsboda.

Både Lena och Erika är överens om att just intresse-
cirklarna tillför något extra utöver de vanliga sam-
talscirklarna.

-Det är viktigt för oss att alla ska kunna ha möjlig-
het att delta i cirkelträffarna. Och för att locka lite 
extra skapade vi intressecirklar. Ibland vill man inte 
träffas bara för att prata, men om man ska träffa 
andra som har samma intresse och gör något ihop 
tycker många att det är mer intressant, förklarar 
Lena.

Även Johanna Hansson som arbetar som bistånds-
handläggare har uppmärksammat hur intressecirk-
larna kan skapa engagemang hos personer som 
annars är lite svårare att motivera till att delta i 
cirklarna.

-Det är oftast lättare att locka nya personer som 
vi får kontakt med till att vilja vara med och del-
ta i cirklarna som är kopplade till intresse, säger  
Johanna.     

-Jag tror att när man är i början av sin sjukdom så 
kan det kännas lättare att gå på en träff med akti-
viteter eller samtal kring något man har ett intresse 
för, säger Johanna.

Just att alla ska känna att de kan och vill vara med 
och delta är något som flera yrkesgrupper arbetar 
tillsammans med. Biståndshandläggaren föreslår 
och berättar, omsorgsassistenterna motiverar och 
stöttar, och cirkelledarna skapar en trygg och väl-
komnande miljö. 

-Det är ett teamarbete där alla är viktiga för att 
vi ska lyckas, förklarar enhetschef Anette Isaksson. 

,,Ofta är cirkeln det till-
fället man får passa på 
och göra sig lite extra 
fin och åka iväg på  
något trevligt.” 

Johanna Hansson, 
biståndshandläggare

20
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1
2
3
4

INNEHÅLL
Cirkeln ska vara meningsfull. Erbjud 
forum för samtal men också möjlig-
het att samlas kring  olika intressen.

BAKGRUND
Kunskap runt den enskilde. Exempelvis 
levnadsberättelse så de som arbetar med 
cirkelträffarna vet hur de ska locka och 
intressera den enskilde.

 

TIDER 
Erbjuda cirkelverksamhet på olika 
tider på dygnet. Ofta funkar olika 
tider för olika människor.

 

MILJÖ
Det är viktigt att skapa en miljö där deltagarna 
kan känna sig trygga och där vi kan skapa ett 
lugn. Den får gärna vara avskild från annan verk-
samhet så man får gå någonstans – känna att man 
får komma bort lite. Ingen utifrån får störa när 
cirkeln har startat.

5
TEAMARBETE
Det är ett teamarbete för att lyckas 
– omsorgsassistenter och bistånds-
handläggare måste hjälpa till att 
motivera.

!
Cirkelträffarna pågår 1,5 timme per tillfälle.

Flera tillfällen varje dag (gärna en på kvällen).

För att delta krävs en utredd demenssjukdom och 
att ha beviljats insatsen enligt Socialtjänstlagen 
(SoL).

Ingen föranmälan behövs.

Deltagarna väljer själva hur många träffar man vill 
närvara vid.

Cirkelträffarna är kostnadsfria.
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Det är viktigt att vara här och nu när man arbetar med cirkel-
verksamhet. Vi måste anpassa oss efter de människor som 
kommer och vilka de är. 
             
             

Lena Nilsson, omsorgshandledare
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När vi bygger nya lägenheter i särskilt bo-
ende är det viktigt att alla lägenheterna 
ger möjlighet till parboende. Möjligheten 
att få bo tillsammans genom hela livet 
har vi kunnat erbjuda sedan 1986 då våra 
första parboenden byggdes. För att ge 
varje individ möjlighet till självständighet 
bygger vi även fullgoda kök. 
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Biståndsbeslut i 
särskilt boende
- Det är ditt behov av stöd som avgör vilken 
hjälp du får, oavsett om du bor i särskilt boen-
de eller ordinärt boende. Det ska inte vara nå-
gon skillnad. Så inleder Karolina Axelsson som 
arbetar som biståndshandläggare diskussionen 
kring varför vi sedan 80- talet har valt att ar-
beta med biståndsbeslut i särskilt boende. 

Den nya lagstiftningen kring biståndsbeslut i särskilt 
boende har på nationell nivå skapat debatt. Många 
har oroat sig för att arbetssättet bygger onödig by-
råkrati och är resurskrävande. Vi har erfarenhet av 
att det blir precis tvärt om. Men att lyckas bygg- 
er på en öppen kommunikation och ett teamar-
bete mellan omsorgsassistenter, enhetschef och 
biståndshandläggare. Therese Axelsson som arbet- 
ar som enhetschef förklarar hur kommunikationen 
fungerar;

- För att diskutera behovet hos de enskilda hålls 
gruppmöten var 6:e vecka. Då träffas omsorgsassi- 
stenterna med enhetschefen. Under mötet diskuter- 
as behoven hos personerna som gruppen ansvarar 
för.

Om behoven har ändrats så ber vi handläggarna att 
vara med så att de kan göra en uppföljning hos den 
enskilde. Skulle behoven förändras mellan mötena 
så ringer omsorgsassistenterna direkt till bistånds-
handläggarna. 
 
Det är just behovet hos individen som är kärnan i 
att arbeta med biståndsbeslut i särskilt boende. Till 
skillnad från att erbjuda en ”all inclusive” lösning 
ser vi att behovet kan variera lika mycket mellan 
personer som bor i särskilt boende som hos de som 
bor i ordinärt boende. Genom att alltid göra en in-
dividuell bedömning av vad just du som individ kan 
klara av, är vår tanke att varje enskild så långt som 
möjligt ska få behålla sin förmåga.

- Man får lov att vara sig själv och ska inte behöva 
anpassa sig till ett system för att man har blivit be-
viljad särskilt boende. Man kan ju vara väldigt oli-
ka ändå, säger Emelie Ingvarsson som arbetar som 
biståndshandläggare. Besluten som omsorgassisten-
terna arbetar efter, beviljar insatser inte tid. Uti-
från detta förutsätts omsorgsassistenterna använda 
sin professionalitet för att avgöra hur de kan skapa 
en bra och meningsfull dag. 

Vi har valt bort system för att kontrollera tid efter-
som behoven ser olika ut från dag till dag, beskriver 
Therese Axelsson som är enhetschef.
Eftersom vi har valt ett flexibelt system kan vi utgå 
från hur dagen är och hur de personer vi ger insats- 
er till mår just idag. Det tror vi ger en hög kvalitet 
för de som behöver vårt stöd.

- Med ett undrande förhållningssätt försöker person- 
alen möta den enskildes behov från dag till dag,  
istället för att arbeta statiskt med fasta tider. Vi har 
exempelvis inte speciella duschdagar utan det mås-
te utgå från hur den enskilde vill ha det, beskriv- 
er Karolina.  
   

, Genom att bevilja 
biståndsbeslut i särskilt 
boende blir den enskilde 
sedd som en individ.”

Karolina Axelsson 
biståndshandläggare

,
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Monica Fransson som arbetar som omsorgsassistent fyller i; 

- Det finns inget värre än att gå ifrån en person man ger stöd till innan 
man är färdig. Det skapar bara mer behov längre fram på dagen. 

Förutom förtroende för personalens yrkeskunskap och flexibilitet måste 
vi också arbeta med ett förtroende för vår omsorg hos kommuninvånarna.

-Det finns fortfarande de som förväntar sig att bara jag kommer in på 
särskilt boende så får jag stöd med ”allt”. Där måste vi vara duktiga på 
att förklara att stödet alltid utgår från vad du har behov av som individ. 
Oavsett vart du bor, beskriver Karolina. Hon fortsätter;

- Ibland frågar personer på särskilt boende varför de inte får samma ”ser-
vice” som andra som bor där. Man jämför sig med andra. Därför är det 
extra viktigt att vi förklarar hur vårt arbetsätt fungerar när vi är hemma 
hos den enskilde.

Men de flesta är ändå mycket nöjda med sin omsorg. Emmaboda har 
länge haft en hög nöjdhet med kvaliteten i omsorgen och toppade 2012 
Öppna jämförelsers kvalitetsundersökning. 2015 utsåg PRO Emmaboda, 
som en av två kommuner i Sverige, som det är bäst för äldre att leva i.

- Vi får oftast väldigt positiv respons från både enskilda och anhöriga när 
vi gör hembesök eller uppföljningar, berättar Emelie.

Så slutsatsen vi kan dra nu, många år efter att vi började med bistånds-
beslut i särskilt boende, är att alla blir vinnare. Den enskilde ges en 
individuell rättsäker bedömning utifrån förmåga. På så sätt arbetar vi 
rehabiliterande och kan möjliggöra för personen att behålla sina färdig-
heter så långt som möjligt. Omsorgsassistenterna i sin tur får möjlighet 
att på ett flexibelt sätt använda ett undrande förhållningssätt och sin 
professionalitet för att skapa en bra dag för de enskilda som de ger stöd 
till. En dag som kan se olika ut och som varierar från person till person- 
även på särskilt boende.   

BEHOVET STYR
Behovet hos individen styr  
insatsen, inte tiden!1

2
3
4

REHABILITERANDE ARBETSSÄTT
Ge stöd utifrån behovet hos 
individen istället för ”all in- 
clusive”. Det behåller det friska!

FLEXIBILITET
Låt det få skifta från dag till dag. 
Ingen dag behöver vara detaljstyrd 
utan stödet måste utgå från hur  
individen mår just idag.

TEAMARBETE
Öppen kommunikation och nära 
samverkan mellan biståndshand-
läggare, omsorgsassistenter och  
enhetschef.
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Alla delar är lika viktiga för att vi ska få det att funka. Vi kan 
inte jobba som vi gör om inte omsorgsassistenterna jobbar som 
de gör. 
             
               
        Emelie Ingvarsson, biståndshandläggare 
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Ord som skapar  känsla
Vi funderar mycket på det här med ord. Hur väljer vi ord som ger olika budskap och hjälper 
oss att skapa en känsla. När du läst vår bok så ser du nog att några av de ord som annars 
är vanliga inom omsorgsarbeten saknas hos oss. Brukare, avdelningar, och undersköterskor 
är exempel på ord som vi har valt bort. Varför då?  Jo, vi vill på så sätt  markera att varje 
person först och främst är en individ med åsikter, intressen och känslor. Sedan behöver 
personen också vårt stöd men ska inte definieras utifrån det. 

Nedan kan du se en liten ordlista på hur vi har valt eller valt bort ord för att skapa en  
känsla. Vi har också lagt till en liten beskrivning av tanken som finns bakom valet av ord. 

Enskild, person eller individ

Så som vi benämner personer som behöver omsorg.

I vår omsorg finns inga avdelningar

Om en enskild har en bostad i särskilt boende så 
tycker vi det är viktigt att respektera att det är 
deras bostad. Vi har inte avdelningar i våra bostäder 
och därför finns det inte heller i särskilt boende.

Omsorgsassistenter

Undersköterska är en utbildning, när du sedan 
anställs hos oss får du yrkestiteln omsorgsassistent. 
Detta för att framhäva att prioriteringen i yrket är 
omsorg.

Person med en demenssjukdom

Ibland görs hänvisning till en grupp med liknande 
kognitiva funktionsnedsättning som dementa. För oss 
är det viktigt att se individen och att man först och 
främst är en person som sedan  också har en sjuk-
dom. Därför väljer vi att markera att i första hand är 
du en person.

Ingen bor ”hos oss”

Ingen som får stöd från oss bor hos oss. Det är deras 
hem det är vi som arbetar hos dem. 

................. ................. .................

,,Vi väljer vissa ord för de 
stämmer mer överens 
med vad vi gör.”   
  
Lena Nilsson, omsorghandledare

................. .................
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Till sist...
Ett jättestort tack till alla er som arbetar inom omsorgen i Emmaboda!  
Det är Ni som varje dag ger människor stöd och hjälp när det behövs och som 
gör verklig skillnad. Ni har ett av Sveriges viktigaste jobb!  

Ett särskilt tack till er som  har varit med och skapat denna bok. Många långa 
diskussioner har förkortats ned och kokats ihop. Även om bara en bråkdel av  
era kloka tankar fick plats i den här boken så har ni med dessa lyckats förklara 
hur idéer och kunskap  om bättre omsorg kan omsättas till verklighet.  
Ett arbete som hela tiden pågår!

Ann-Marie Fagerström    Maria Ixcot Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande   Socialnämndens ordförande
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