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Varbergs omsorg är socialnämndens egen organisation 
för social omsorg, vi har funnits i många år och har lång 

erfarenhet samt kompetens. Varbergs omsorg  
utför verksamhet inom flera olika områden,  

såsom äldreomsorg, stöd till funktionsnedsatta  
samt barn och familj. 

Vår uppgift är att erbjuda stöd och assistans när  
individens förmåga inte räcker till.  

Vi är en kommunal utförare och allt vårt arbete utgår 
från de mål och inriktningar politikerna i Varberg och 

socialnämnden beslutat om.

I allt kvalitetsarbete utgår vi från socialnämndens  
värdegrund. 

”Vi möter dig där du är. Tillsammans med dig formar  
vi lösningar utifrån din situation.”
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Förbättra 
Utvärderingarna är grunden 
för ständiga förbättringar. När 
vi lär av våra misstag kan vi 
ändra våra arbetsprocesser och 
erbjuda kunderna tjänster som 
håller en ännu högre kvalitet.

Alla avdelningens medarbetare har ansvar för att 
säkra god kvalitet i vårt arbete, varje dag året om. 
Som stöd finns dessutom ansvariga personer ut-
sedda för att driva arbetet framåt på olika nivåer.

Enhetsnivå  
Det allra viktigaste i kvalitetsarbetet är mötet  
mellan medarbetare och kund. För att sätta fokus 
på aktuella kvalitetsfrågor finns det utsedda med-
arbetare i våra verksamheter som har ett större  
ansvar för kvalitetsfrågor, våra kvalitetsombud. 
Målet är att de ska kunna vara sina kollegor be-
hjälpliga i kvalitetsarbetet. 

Inom vissa verksamheter finns förutom kvalitets-
ombud andra utsedda funktioner så som stöd-
pedagoger och samordnare, med uppdraget att 
ansvara och driva kvalitetsarbetet på sin enhet.

Verksamhetsnivå  
Alla enhetschefer ska arbeta med kvalitetsutveck-
ling inom sina egna enheter och dessutom på en 
övergripande verksamhetsnivå. Det kan handla om 
att sprida goda exempel mellan olika verksamhe-
ter men också att uppmärksamma andra på risker 
eller brister. Inom verksamhetsområdet funktions-
nedsättning finns metodutvecklare som övergri-
pande ska vara personalen behjälplig med kunskap 
om metoder, arbetssätt, hjälpmedel och pedagogik 
inom området. Dessutom finns verksamhetsut-
vecklare som stöttar enhetschefer och enheter i sitt 
förbättringsarbete. 

Avdelningsnivå  
På övergripande avdelningsnivå arbetar en central 
stab som är ansvarig för hela Varbergs omsorgs 
kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Staben skapar genom enheternas egenkontroll, 
en samlad bild av alla enheters kvalitetsarbete, 
analyserar och gör det möjligt att fatta beslut om 
förändringar och utveckling för hela avdelningen. 
Staben kan även stötta eller underlätta vid allt kva-
litets- och utvecklingsarbete i verksamheterna.

Ständiga förbättringar
Kvalitet består av många delar, såväl hårda som 
mjuka. Exempel på hårda delar i kvalitetsarbetet är 
rutiner och egenkontroll av huruvida våra kunder 
har gällande genomförandeplaner och att doku-
mentationen av deras insatser är korrekt. Dessa 
delar är oftast lättare att sätta ord och siffror på. 

De mjuka värdena handlar mer om hur våra 
kunder upplever våra tjänster och vårt bemötan-
de. Subjektiva upplevelser är alltid svåra att mäta 
men genom att regelbundet fråga våra kunder kan 
vi följa deras uppfattning. För att nå balans och 
resultat i kvalitetsarbetet så krävs det att man arbe-
tar med både hårda och mjuka delar och att man 
arbetar genom ständiga förbättringar av verksam-
heten.

Sedan flera år tillbaka har Varbergs omsorg ett 
kvalitetssäkringssystem där ett ständigt utveck-
lingsarbete pågår med att förfina och förbättra 
delarna. Systemet innehåller fyra delar, Planera, 
Genomföra, Utvärdera och Förbättra. 

Planera 
Inför varje nytt år skrivs en aktivitetsplan för verk-
samhetsområdena och enheterna med åtgärder 
och aktiviteter för att nå de mål och strategier som 
finns utifrån kommunens vision och nämndens 
verksamhetsplan. Aktivitetsplanen bygger även på 
de resultat som framkommit i olika undersökning-
ar och medarbetarsamtal under året. 

Genomföra  
Utifrån aktivitetsplanen genomförs aktuella ak-
tiviteter i verksamheterna under året. Genom att 
tänka kvalitet och värdskap i varje möte ser vi till 
att kunden kan känna trygghet i att hen får en god 
och säker vård och omsorg. 

Utvärdera  
Uppföljning och utvärdering visar om vi är på  
rätt spår. Till vår hjälp har vi kvalitetsindikatorer, 
eventuella avvikelser, egenkontroll, undersök-
ningar så väl externa som interna. Under 2015 har 
fortsatt utveckling av vårt elektroniska månads- 
paket pågått. Månadspaketets syfte är att kunna 
följa avdelningens utveckling inom våra tre huvud-
områden; kvalitet, personal och ekonomi. Under 
2016 är målet att rapporten uppgår i det kommun-
gemensamma beslutssystemet Hypergene.

Genomföra

Förbättra

Vi möter  
dig där  
du är

Pl
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a
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kringtid. Resultatet av detta blir ett schema som 
följs och bockas av allt eftersom dagen går och på 
så sätt säkrar man dels upp att alla uppgifter kom-
mer med, men man ser även om bemanningen är 
tillräcklig, utifrån det som ska göras. LifeCare är 
ett digitalt hjälpmedel i form av en applikation i en 
mobiltelefon, där kan personalen se sitt schema för 
dagen, kontaktuppgifter till kund, samt har möjlig-
het att läsa och föra journalanteckningar.

Varbergs omsorg satsade under oktober till och 
med december 2015 på tillsättning av tillfälliga bo-
endevärdar. Satsningen blev möjlig efter beslut om 
att statliga stimulansmedel skulle tilldelas kom-
muner i Sverige för att möjliggöra ökad beman-
ning inom äldreomsorgen. Syftet med den ökade 
bemanningen var att skapa ökad trygghet och 
kvalitet för den enskilde. Kvalitativ utvärdering har 
gjorts bland kunder på boendena vilken visade på 
ökad kundnöjdhet, högre service vid måltiderna, 
upplevelse av ökad delaktighet och ökat stöd att 
följa med på aktiviteter.

Delaktighet och inflytande
Ett samprojekt mellan Arbetscentrum, Varbergs 
kommun och Sparbanksstiftelsen som gick i delak-
tighetens anda, riktat mot personer med funk-
tionsnedsättning genomfördes under 2015. Projek-
tet var en fortsättning på vårt tidigare samarbete 
med Glada Hudikteatern, men nu med målet att 
bilda plattformar/nätverk för att sprida kunskap 
om funktionsnedsättning samt öka kunskapen om 
kost, friskvård och hälsans betydelse. Olika team 
har åkt runt i skolorna och informerat om hur det 
är att var funktionsnedsatt. Under april åkte en 
grupp av kunder med personal ner till Portugal 
och deltog i Glada Hudikteaterns läger. Därefter 
har hälsokurs anordnats under hösten 2015.

Utveckling av välfärdsteknologi är en viktig fråga, 
bland annat för att möjliggöra självständighet och 
delaktighet. Välfärdsteknologi finns även med som 
ett mål i verksamhetsplan 2016-2019. 

Kvalitet
Trygghet och Hälsofrämjande aktiviteter
Kontinuitet är en viktig faktor för att skapa 
kännedom och trygghet och en punkt som alltid 
måste finnas på agendan för utföraren. Under 2015 
genomförde Södertulls hemtjänst ett projekt vars 
syfte dels var att kundernas behov och önskemål 
skulle styra schema och bemanning i högre grad 
än tidigare och dels minska antalet oönskade 
händelser i form av läkemedelsavvikelser. Utvärde-
ringen av projektet visar på att kontinuiteten blivit 
bättre även om inte det uppsatta målvärdet nåddes 
fullt ut. Oönskade händelser gällande läkemedel 
minskade med hela 74 procent. Lärdomen av 
projektet är att; det har stor betydelse för kontinui-
teten att arbeta i mindre grupper samt att plane-
ringen för kontinuiteten måste starta redan vid 
schemaläggningen. 

Under 2015 gav Socialstyrelsen ut nya föreskrifter 
för handläggning och dokumentation inom soci-
altjänsten. I den nya föreskriften läggs stor vikt vid 
kundens delaktighet, mål och det sociala innehållet. 
Vår genomförandeplan har därför under 2015 ut-
vecklats för att matcha de krav som ställs. Utbild-
ningssatsningar har gjorts inom de större områdena 
äldre och funktionsnedsättning, där personalen nu 
kan dokumentera digitalt direkt in i Verksamhets-
systemet Procapita. Verksamheterna ligger bra till i 
kvalitet men det behövs ett fortsatt förbättringsarbe-
te under 2016 gällande kundens delaktighet och mål 
samt att de skall uppleva att de själva påverkat och 
styrt de insatser vi utfört hos dem.

Bemanning utifrån behov och egenkontroll är vik-
tiga delar inom särskilt boende, tillgång till digitala 
hjälpmedel likaså. Med start hösten 2015 har Laps-
Care planering och LifeCare startats upp på våra 
särskilda boenden. I planeringen kartlägger man 
alla kunders individuella insatser, gemensamma 
insatser och administrativa personaluppgifter s.k. 

Återblick 2015
Varbergs omsorg arbetar med planering, genomförande, uppföljning samt utvärde-
ring utifrån tre olika spår, kvalitet, personal och ekonomi. Efter genomförd analys av det 
sammanvägda resultatet gällande kvalitet 2014, sågs behov av satsningar på bland annat 
trygghet och hälsofrämjande aktiviteter samt delaktighet och inflytande.
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Sopberget i vår värld växer allt mer och att göra 
något åt det står på hela världens agenda, så även i 
Varberg. Syftet med själva kretsloppet är att bidra 
till en bättre miljö och ge möjlighet till arbetstill-
fällen. Kretsloppet sker genom samarbete med 
second hand-organisationerna, Varbergs Bois, 
Varbergs Gif, Varbergs Vipers, Röda korset, Kupan 
och Second Chance och innebär att allmänheten 
kan lämna möbler, porslin, trädgårdsredskap m.m. 
för återanvändning. Kretsloppet har fallit väl ut, 
och idag får de in så mycket återvinningsvaror att 
secondhand-organisationerna har svårt att ta hand 
om allt.

som är själva varumärket och grunden för god 
verksamhet. 

För varje verksamhetsområde inom Varbergs om-
sorg finns idag framarbetade kompetensplaner. I 
kompetensplanerna regleras vilken kompetenspro-
fil som krävs för att arbeta inom de olika verksam-
heterna.

Friskare arbetsplatser
I slutet av året fattade socialnämnden beslut om 
att förvaltningen under 2016 och 2017 skulle ge-
nomföra ett projekt för att minska sjuktalen inom 
verksamheterna.  För projektet fattades också 
beslut om utökade resurser i form av en heltids 
rehabiliteringskoordinator. Projektet innebär 
att vi systematiserar arbetet med tidiga och väl 
anpassade insatser för rehabilitering tydligare än 
tidigare på såväl grupp som individnivå, samt för 
både kort- och långtidssjukskrivningar. Vi arbetar 
efter tre modeller som utgår från dagens system 
men kräver ett annat arbetssätt från chefer och 
stödresurser för att implementeras. Arbetsmodel-
lerna innebär även större samverkan med försäk-
ringskassan och andra samverkansparter. Projektet 
kommer att pågå under två år och vi ser spänt 
fram emot positiva resultat av kommande insatser.

På Östergården genomförs test av fjärrtillsyn på 
särskilt boende för personer med demenssjukdom 
som ett komplement till vanlig tillsyn nattetid. 
Målgruppen för projektet är kunder som blir 
störda och rädda av personlig tillsyn och som på 
grund av sin demensdiagnos har svårt att förstå att 
det fortfarande är natt när man väcks av tillsynen. 
I vår LSS verksamhet har arbetet med att införa 
ökad användning av digitala hjälpmedel påbörjats. 
Syftet är att skapa en kunskapsdatabas rörande 
applikationer för tjänster och kommunikation och 
därmed erbjuda kunder ökad aktivering och social 
stimulans.

Personalförsörjning och kompetens
Vår framtida personalförsörjning är som sagt en 
stor utmaning för oss och för alla andra som bedri-
ver verksamhet inom Socialtjänstens område. När 
vi kommande år har stora pensionsavgångar är vi 
beroende av att unga människor väljer att utbilda 
sig och så småningom arbeta inom denna sektor.  
Sedan 2013 är vi tillsammans med övriga kommu-
ner i Halland samt Regionen, ett certifierat Vård- 
och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege är 
ett samarbete för att öka antalet sökande till vård- 
och omsorgsprogrammet och i höstas anordnades 
en inspirationsdag på PS-gymnasiet i Varberg och 
samtliga elever från vård- och omsorgsutbild-
ningar på såväl gymnasie- som vuxennivå inom 
samarbetet bjöds in till en dag med både allvarliga-
re och lättare ämnen, samt möjlighet till speed-da-
ting med arbetsgivarna i samarbetet, dvs Varbergs 
kommun, Falkenbergs kommun och Region 
Halland. Det var en uppskattad dag och samtliga 
svar i efterföljande uppföljningsenkät visade på att 
såväl elever som lärare väldigt gärna ville se att den 
arrangeras igen. 

För att bli en attraktiv arbetsgivare räcker det inte 
bara att arbeta med miljö och kompetens. Man 
måste också ha stolta medarbetare och nöjda 
kunder som vill föra budskapet vidare, det är det 

Personal
Vi behöver en stabil grund av kompetens för att kunna skapa kvalitet för kunder och en 
god miljö för medarbetare. De stora utmaningarna inom personalområdet finns inom 
personalförsörjning och kompetensutveckling men även gällande satsningar som främjar 
friska arbetsplatser
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Kräftskiva från ett av 
våra äldreboende

Egen grönsaksodling på ett av våra barnboende

Dukningstävling inför nobelfesten 
på ett av våra äldreboende
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Gänget från ”projekt 
ökad kunskap” som 
åkte till Portugal 
för att delta i Glada 
Hudikteaterns läger

Hemtjänst på väg

Basketmatch på  
korttidsverksamheten

Alla behöver en 
kram då och då

Aktivitet på Familjeresurs

Det är viktigt att ha ett jobb som man  
trivs med och spelar roll, Kretsloppet
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förvaltningen, regionalt och nationellt. Detta gäller 
så gott som alla Varbergs omsorgs verksamhets-
områden.

Upplevd kvalitet i hemtjänst och  
dagverksamhet
I hemtjänstens verksamheter var resultatet överlag 
mycket bra även 2015 och kunderna värderar vårt 
bemötande och sin trygghet mycket högt. Utifrån 
vår socialnämnds mål är personalkontinuitet ett 
område vi arbetar hårt för att förbättra, t ex genom 
att ständigt se över hur vi planerar hemtjänstbesö-
ken. 

Genomförandeplanen som skrivs med alla kunder 
spelar en stor roll i att man ska få hjälpen utformad 
som man önskar. Vi behöver arbeta vidare med att 
förklara och tydliggöra vikten av kundernas delak-
tighet och inflytande.

(skala 0-5, hemtjänst)

Kvalitetsrevisioner 
Interna och externa uppföljningar har gjorts i flera 
verksamheter under året. Utifrån det har vi arbetat 
med förbättringar gällande: 
• Delaktighet i olika former
• Bemanning utifrån behov 
• Trygghet och struktur

Lex Sarah 
Lex Sarah-rapportering är en del av vårt systema-
tiska kvalitetsarbete. Alla som arbetar med service 
och omsorg samt ser något som innebär eller 
kan innebära en påtaglig risk för missförhållande 
ska rapportera händelsen. Om missförhållande 
eller den påtagliga risken för missförhållande är 
allvarlig ska verksamheten anmäla detta till IVO 
(institutionen för vårds och omsorg). 

Under 2015 kom totalt 21 Lex Sarah-rapporter in 
till Varbergs omsorg. Ingen av dem bedömdes som 
så allvarlig att den skickades vidare till Inspektio-
nen för Vård och Omsorg (IVO). 

Synpunkter 
Via Tyck Om Varberg har alla medborgare möj-
lighet att lämna synpunkter till oss. Även syn-
punkterna har minskat sedan föregående år som 
inkommit till socialförvaltningen om Varbergs 
omsorg. 2015 har det kommit 8 stycken.

Kundnöjdhet
Sedan 2013 gör vi egna interna kvalitetsuppfölj-
ningar inom Varbergs omsorg. Dels genom vårt 
system med direkt feedback som kallas Abou och 
dels via Pict-o-stat för de som har lättare att kom-
municera med bilder och ljud. 

Genom att göra kundundersökningar regelbundet 
får vi ett komplement till de kundenkäter som görs 
nationellt. Kunderna är överlag mycket nöjda med 
vårt bemötande. 

Generellt behöver vi fortsätta arbetet med att öka 
kundernas delaktighet och inflytande, vilket även 
ligger i linje med de satsningar som lyfts inom 

Kvalitetsresultat 
Vårt kvalitetssäkringssystem gör det möjligt att gå tillbaka och följa upp de kvalitetsun-
dersökningar som gjorts. Genom att följa sitt resultat och jämföra det över tid, ökar också 
möjligheterna att se trender och ständigt kunna utvecklas vidare framåt.

Delaktig – personalen lyssnar på mig.
Tid – personalen har tillräckligt med tid för att hjälpa mig.
Inflytande – jag kan påverka vilken tid jag får hjälpen.
Kontinuitet – Jag är nöjd med antalet personer som hjälper mig.
Helhet – Nöjd med hemtjänsten som helhet.
Bemötande – Jag får ett gott bemötande.
Trygghet – jag känner mig trygg med den hjälpen jag får av personalen.
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(skala 0-5, boende med särskild service LSS)

(skala 0-5, korttidsverksamhet LSS)

Upplevd kvalitet Arbetscentrum 
Inom daglig verksamhet, sysselsättning och arbets-
marknadsåtgärder är kunderna mycket nöjda med 
verksamheten och upplever att de får ett bra stöd och 
ett gott bemötande. Känslan av delaktighet hos kund 
är det område vi behöver fortsätta fokusera på.  

Upplevd kvalitet i särskilt boende och  
korttidsverksamhet för äldre 
Den senaste kundundersökningen visar på ett lik-
värdigt resultat mot 2014, vilket även stämmer väl 
med den nationella undersökningen ”Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen.” Det är framförallt be-
mötande och sin trygghet som kunderna värderar 
högt och förbättringsområden är inflytande och 
delaktighet.

(skala 0-5, särskilt boende)

Upplevd kvalitet i bostad med särskild service 
enligt LSS och korttidsverksamhet  
Inom bostad med särskild service upplever våra 
kunder som helhet att de trivs hemma och de 
som är på våra korttidsboende trivs och upplever 
att de har en kompis att vara med vid sin tid där. 
Upplevelsen av delaktighet och ett bra bemötande 
har ökat sedan föregående mättillfälle, vilket kan 
förklaras med att man under året arbetat mycket 
med dessa frågor. Känslan av delaktighet hos kund 
är det område som visserligen förbättrats men som 
vi under 2016 kommer ha ett ytterligare fokus på.

Delaktig – personalen lyssnar på mig.
Tid – personalen har tillräckligt med tid för att hjälpa mig.
Inflytande – jag kan påverka vilken tid jag får hjälpen.
Kontinuitet – Jag känner igen personalen som hjälper mig.
Helhet – Nöjd med boendet som helhet.
Bemötande – Jag får ett gott bemötande.
Trygghet – jag känner mig trygg med den hjälpen jag får av personalen.
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Delaktig – personalen lyssnar på mig.
Tid – personalen har tillräckligt med tid för att hjälpa mig.
Helhet – Nöjd med boendet/kortis/fritis som helhet.
Inflytande – jag kan påverka vilka aktiviteter vi ska göra på kortis.
Bemötande – Jag får ett gott bemötande.
Kompis – jag har en kompis på kortis/fritis.

4

3

2

5

1

0

Delak
tig

het
Tid

Infly
ta

nde

Helhetsb
ild

Kom
pis

Bem
öta

nde

2013 2014 2015



10 11

Upplevd kvalitet i boende socialpsykiatri  
Även inom detta område är kunderna överlag 
mycket nöjda, resultatet är något högre än 2014 
och området som ligger något lägre än övriga är 
känslan av delaktighet/inflytande hos kund.

Skala 0-5, socialpsykiatri)

Upplevd kvalitet i verksamheter för  
barn och familj 
Inom verksamheter som vänder sig till barn och 
familjer som är i behov av stöd i olika former visar 
undersökningen att våra kunder uppfattar bemö-
tandet som mycket gott och att delaktigheten kan 
förbättras.

(skala 0-5, barn och familj)

(Skala 0-5, Arbetscentrum)

Upplevd kvalitet boendestöd 
Boendestödjarna ger stöd till kunder över 18 år 
inom LSS, socialpsykiatri och beroende.  
Kunderna ger boendestödjarna ett mycket högt 
omdöme överlag och allra högst i bemötande och 
delaktighet.

(Skala 0-5, boendestöd)
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Tid – Personalen har tid att hjälpa mig. 
Bemötande – Jag känner mig väl bemött.
Delaktighet – Jag är delaktig i planeringen av mitt arbete.
Trivsel – Jag trivs på mitt arbete

Delaktighet – Jag har möjlighet att vara med och påverka hur  
insatsen utförs.
Helhet – jag tycker att det stöd jag fått har varit givande för mig.
Bemötande – Jag får ett gott bemötande av personalen.
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Delaktighet – Jag är delaktig i planeringen av mina insatser.
Bemötande – Jag får ett gott bemötande.
Tid – Jag har möjlighet att önska vilken tid jag ska få hjälp

Delaktig – jag får tillräckligt med information för att vara delaktig  
i planeringen av mina insatser
Inflytande – Jag kan påverka planeringen av mina insatser 
Helhet – Nöjd med boendet som helhet.
Bemötande – Jag får ett gott 
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kommer Varbergs omsorg att påbörja utbildning 
av dessa personer som ska leda delaktighetsslingor 
i verksamheten.

Välfärdsteknologi
– Den mobila medarbetaren 
Ett projekt som syftar till att kvalitetssäkra och 
standardisera baspersonalens dokumentation med 
hjälp av IT-stöd där utgångspunkten är informa-
tionssäkerhet och nationella standarder (ICF). 
Med mobilitet i social dokumentation får perso-
nalen möjlighet att journalföra direkt när man 
befinner sig ute i verksamheten.

Vidare syftar projektet till att kvalitetssäkra och 
effektivisera hanteringen av kundernas nycklar 
inom hemtjänsten. Under början av 2016 kommer 
det på försök införas nyckelfria lås i två hemtjänst-
grupper.  
 
– Beslutstödsverktyg - Hypergene 
Varbergs Omsorg har under ett antal år, byggt upp 
ett gemensamt beslutstödsverktyg för beslutsfattar-
na, där resultat samt analyser är samlade. Som ett 
led i att ständigt arbeta med att förbättra och för-
enkla visualisering av resultat, introduceras under 
2016 ett webbaserat beslutstödsverktyg i Varbergs 
Kommun för samtliga beslutsfattare och stödper-
sonal. Leverantören av lösningen är Hypergene, 
som har utvecklat ett väl etablerat verktyg, för både 
resultat och måluppfyllelse.

– Ökad självständighet för kund
Genom att utveckla arbetssätt inom välfärdstekno-
login kopplat till kund kan vi ytterligare möjliggö-
ra för personer med behov av stödinsatser att leva 
ett självständigt liv. Det kan t ex röra sig om att 
tillsammans med den enskilda planera vardagen i 
dennes mobiltelefon så att schemat alltid är med i 
fickan, möjliggöra skypesamtal med anhöriga och 
vänner för ökad social samvaro osv. 

Hälsofrämjande arbetssätt
Genom statliga stimulansmedel avsatta för 2016 
ges möjlighet att satsa på Hälsoledare inom särskilt 
boende för äldre. Inom området äldre sker även en 
satsning i projektform gällande tidig rehabilitering. 

Förutom att sprida glädje och medföra öka kvalité 
i verksamheterna kommer fokus att ligga på; Kost 
(FAMM), hälsofrämjande aktiviteter och delak-
tighet i form av boråd. Varför just fokus på dessa 
delar? Jo, alla delar är faktorer som kan bidra till 
ett bättre mående och påverkar varandra. 

FAMM - Fem aspekter på måltidsmiljö är en 
modell som togs fram i samarbete mellan Örebro 
universitet och Grythyttan. Det är flera delar som 
gör måltiden till den upplevelse den bör vara. De 
delar man behöver ta hänsyn till är Rummet, Mö-
tet, Produkten, Stämningen och Regelverket, men 
även att nattfastan inte blir för lång. 

Hälsofrämjande aktiviteter, det är viktigt att akti-
vera både kropp och huvud för att känna hunger, 
orka mera och sova bättre men även för den socia-
la gemenskapen.

Delaktighet i form av boråd, det är viktigt för väl 
måendet, att kunna påverka den vardag man be-
finner sig och bor i. Alla behöver känna menings-
fullhet. 

Delaktighet/inflytande  
Delaktighetsmodellen är en metod som används 
för att nå kundinflytande, öka den enskildes själv-
bestämmande och delaktighet. 

Metoden kommer succesivt att införas i våra LSS 
verksamheter och arbetscentrum. Metoden bygger 
på en samtalsslinga och ett tema, man utgår från 
kundgruppens önskemål. Samtalen genomförs 
under ledning av ett vägledarpar och under 2016 

Vad händer 2016 
Enligt analysen av 2015 års sammanvägda resultat ses behov av att ytterligare utveckla det 
hälsofrämjande arbetssättet, dvs att i ännu högre grad utgå från det friska hos våra kunder 
och arbeta tillsammans med dem för att de skall kunna leva ett så självständigt liv som 
möjligt. Trygghet, delaktighet och inflytande blir det fortsatt fokus på även 2016. Inom 
området personal sker en utveckling av den mobila medarbetaren och friska medarbetare 
samt ett fortsatt arbete för att ta tillvara på framtidens välfärdsteknologi.
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