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Även i år hölls Omvårdnadsförvaltningens Kvalitetsvecka i Lugnetkyrkan, även om veckan i år blivit en heldag. 
Årets tema var Kontaktmannaskap. Programmet var innehållsrikt som vanligt och närmare 30 utställare fanns 
på plats i och runt montrarna. Dagen behövs, den är en bra mötesplats, kunskaps- och inspirationskälla. 

Körsång och teater
Omvårdnadschef Pia Joelsson hälsade 
alla välkomna och överlät ljudrummet 
till Lunchkören, som består av anställda i 
kommunen, under ledning av Anders Ström. 
Medlemmarna var levande bevis på att man 
mår bra av körsång. Så följde en kort teater-
tablå om bra och dåligt kontaktmannaskap. 
I rollerna sågs Barbro Norman, enhetschef 
för Smedjan som spelade Asta och Angelica 
var hennes kontaktperson. 

Kontaktmannen som ambassadör
Sektionschef Jonas Hampus höll samman 
dagen och välkomnade Melinda Lilje-
gren-Mossberg, enhetschef på äldreboen-
det Vågen i Arvika. 2014 utsågs hon till 
Årets värdegrundspristagare av tidningen 
Äldreomsorg. Hon är 28 år, har en bak-
grund inom idrotten och ser på sig och sitt 
ledarskap som en av flera nyckelspelare i ett 
lag. Hon delade med sig av tips och tankar 
kring kontaktmannaskap och hur de jobbar 
på hennes enhet. 

– Vi har gått från en tid då brukarna 
bodde på personalens arbetsplats, till idag 
då personalen arbetar i de boendes hem. Det 
är en väldig skillnad i förhållningssätt. Vi 
jobbar med öppna dörrar som ett team och 
ser till att lägga energin på rätt saker.

Att främja det friska, ta vara på varje 
kunds egna förmågor och att ha fokus på 
personalens välmående är grunden. Kunder-
na är med i hela beslutsprocessen.

– Ett kvalitativt kontaktmannaskap är 
A och O. Vi har jobbat stenhårt med nya 
genomförandeplaner som verkligen visar hur 
varje individ vill ha det. Vi skaffar oss god 
kännedom om personen, skapar förtroende 
och ser till att kundens intressen och syn-
punkter kommer fram och tas hänsyn till. Vi 
måste också utvärdera våra insatser och våga 
ta kritik. Att se genom brukarens glasögon 
ger en nyttig tankeställare. 

Som bevis på att de jobbar rätt fick de i 
Socialstyrelsens senaste enkät. 100 procent 
av brukarna, som svarat på enkäten, anser att 
de får ett bra bemötande, känner sig trygga, 

har förtroende för personalen och har lätt att 
få kontakt med den vid behov.

– Det här kvittot är vi otroligt stolta över. 
 
För mer information:  
melinda.liljegren-mossberg@arvika.se

Lunchkören, under ledning av Anders Ström, övar varje onsdag på lunchen.

Melinda Liljegren-Mossberg och Jonas Hampus.

Barbro Norman spelade brukaren Asta.



Anders Broberg, Birgitta Kleimar och Kerstin 
Hedlund, Temabo.

UTSTÄLLNINGEN
I utställningen visade ett 30-tal verksamhe-
ter hur man jobbar konkret med kontakt-
mannaskap. Vi gjorde några nedslag bland 
montrarna:

 

1 Britta Andrésen och Carina Andersson 
är verkställande handläggare och rekry-
terar kontaktpersoner, ledsagarservice, 

avlösare och stödfamiljer inom LSS. 
– Det gäller att hitta rätt person till rätt 

brukare. Personkemin måste stämma. Vi har 
över 200 kontaktpersoner idag. 

2 Birgitta Kleimar är en av delägarna i 
vårdföretaget Temabo.

– Vi är här och presenterar vår verk-
samhet på Daljunkargården och Norshöjden. 
Vi har en diplomerad utbildning kring just 
kontaktmannaskap som alla våra anställda 
gått igenom. 

3 Svärdsjö hemtjänst har cirka 160 
brukare och runt 60 personal. Mona 
Nensén och Margareta Källgren 

arbetar båda där och är ombud för kontakt-
männen. De tycker det är viktigt att få nya 
impulser och vill gärna lyssna på föredrag 
som de kan ha nytta av. 

– Kontaktmannaskapet är ju temat och vi 

i arbetsgruppen har satt upp riktlinjer för hur 
vi ska jobba. Vi har avsatt lite tid till att göra 
den här utställningen. 

4 Emilio Miranda och Joel Fahlberg, 
Risholnsgården, fick chansen att 
småprata lite med varandra och en av 

dagens föreläsare, Anneli Östberg. 
– Det är kul att träffa andra i samma 

bransch, sa Emilio. Man hinner sällan prata 
med andra om sitt jobb.

5 Annelie Steinholtz jobbar som dietist 
och är placerad i kvalitets- och 
utvecklingsenheten. Hon är också 

förvaltningens representant i kommunens 
HBTQ-nätverk.

– Ett jättebra tillfälle att lyfta de här frå-
gorna. Min upplevelse är att detta är frågor 
som inte riktigt har diskuterats. Gruppen är 
osynliggjord och vi tar för givet att alla lever 
på samma sätt. Årets tema handlar mycket 
om en relationsbaserad omvårdnad och då 
är det viktigt att vi ställer rätt frågor för att 
inte exkludera människor. Vi tänker sällan 
på att våra brukare har vuxit upp i en tid där 
exempelvis homosexualitet var kriminellt 
eller klassat som mental sjukdom. Då kanske 
man inte självmant berättar om det.

Kontakta Tina Jensen eller Annelie Stein-
holz på kommunen för mer information om 
nätverket.

6 – Idag har vi totalt 15 kameror och 
den formen av fjärrtillsyn är otro-
ligt populär ute hos kunderna, säger 

Anna-Lena Brattlöf som tillsammans med 
Henrik Czuczor utvecklar IT-lösningar inom 
hemvården. Senaste utvärderingen visar att 
alla vill behålla kameran. De känner sig 
trygga och slipper störd nattsömn.

En annan fjärrtillsynslösning är ”Giraf-
fen”, som är en form av mobil fjärrtillsyn. 

Den befinner sig fortfarande på pilotpro-
jekt-stadiet.

– Vi har haft den ute hos kund i tre 
veckor och hon upplevde den mer som en 
kompis. Hon ville inte ha personal hemma 
hos sig, så för henne blev den en utmärkt 
lösning. Men vi behöver informera mer om 
den här formen av lösningar, det är en viktig 
framtidsfråga, säger Anna-Lena.

7 På bordet i montern är det uppdukat 
med fint, rött och vitt porslin, anpassat 
för dementa. Det är resultatet av en 

ansökan om aktivitetspengar som Mona 
Järnemark, undersköterska på Lustigknopps 
Demensboende gjorde i våras. 

– Vi fick pengar, så nu kan vi duka lite 
extra fint för våra kunder vid festliga tillfäl-
len, berättar Mona. Det blir en guldkant på 
tillvaron och uppskattas mycket.

Undersköterskan Pichai Phaethaya visar 
också en aktivitetslåda som används och 
spelas ofta vid fikat av kunder och personal.

– Det handlar framför allt om minnesträ-
ning och gynnar alla som spelar. 

– Att alla hus samlas på ett ställe under en 
dag är jättebra, säger Pichai. Vi kan utbyta 
idéer och fånga upp nyheter.

 

Arbetsterapeuterna Gun Hansson och Lena Eriks-
son från Landstingets Syncentral.

Carina Andersson och Britta Andrésen.

Margareta Källgren och Mona Nensén.

Annelie Steinholz från kvalitets- och utvecklings-
enheten.

Henrik Czuczor och Anna-Lena Brattlöf.

Mona Järnemark och Pichai Phaethaya från Lustig-
knopps Demensboende.

8 Gun Hansson och Lena Eriksson är 
arbetsterapeuter på landstingets Syncen-
tral. De visade upp olika synhjälpmedel 

som personer med synnedsättning kan ha 
nytta av.

– Vi har också fingerad optik så man kan 
testa hur det är att exempelvis ha grå starr 
eller problem med gula fläcken. 

– Vi vill gärna informera om synskador 
och ge tips och trix för synskadade.
syncentralen.falun@ltdalarna.se



Falu Kommun, Omvårdnadsförvaltningen, 023-830 00
Text, foto och form: AB Barle AB

Statistik:
• 29 utställare
• 445 anmälda till före-

läsningar/film och utställning

Emilio Miranda och Joel Fahlberg i samtal med Anneli Östberg. 

Att leda mig själv och andra
Dagens energikick levererade Anneli Öst-
berg, utbildad coach och föreläsare. Hon har 
jobbat som idrottslärare och förbundskapten 
i Svenska orienteringslandslaget. Under en 
timme inspirerade hon alla i lokalen att hitta 
sina drivkrafter till personlig utveckling. 

– Du ska komma ihåg att du gör skillnad. 
Varje dag. Vad är du mest stolt över i ditt 
jobb? Vad går du igång på?

Annelie visade i ord och handling hur 
man kan coacha sig själv och varandra till 
utveckling. 

– Ge dig en klapp på axeln när du gjort 
något bra. Våga vara stolt! Beröm också din 
kollega, då förstärker ni varandra. Tänk 
så mycket bra verksamhet ni gör, med så 
mycket kärlek.

Det är lätt att fastna i det som inte funkar. 
Så det är viktigt att prata ihop sig i arbetsla-
gen: Hur är vi mot varandra? Vad förstärker 
vi? Kan vi hitta vägar där vi kan ge varandra 
beröm i det lilla? Då kan vi lättare ta tag i 
det vi behöver ändra på. 

»Om du fortfarande letar  
efter den som kan förändra  
ditt liv – titta i spegeln.« 

Anneli Östberg

– Jag ser härutanför hur mycket roligt ni 
gör. Sångstunder, trädgårdar och frågespel 
– det är suveränt! Det hjälper dem ni jobbar 
med att släppa smärta, ensamhet och oro. 
Ni gör faktiskt underverk, så se till att hänga 
med på det själva. Det är mental träning.

Du är viktig. Sätt dig själv vid ratten i ditt 
liv, tala om vad du vill. För när du förändrar 
och berömmer dig själv kommer andra att 
märka det.

Årets Eldsjäl
Varje år delar Falun Kopparvågen Rotary-
klubb ut hedersutmärkelsen ”Årets Eldsjäl” 

och i år gick den till hjälpmedelstekniker 
Larz Ohlsson på kommunrehab. Att det var 
ett populärt val märktes tydligt. Motivering-
en löd: 

”Ett stort jobb som utförts i tysthet. Larz 
är överallt och hjälper alla, enkelt, snabbt 
och smidigt. Med sin säkra blick, praktiska 
handlag och mångsidiga kunnighet bidrar 
han till smörjmedlet som får hjulet Falu 
kommun att gå runt. Larz har ett hjärta 
utöver det vanliga och har ett engagemang 
långt utöver vad som krävts.”

På kommunen jobbar en man, Takis, som 
är född i Grekland. Han ville gärna visa upp 
sin hemstad Thessaloniki. Idén växte fram 
och politikerna i socialnämnden beviljade 
budgetmedel för att täcka personalens kost-
nader. Alla på särskilt boende fick göra en in-
tresseanmälan. Graden av handikapp skulle 
inte spela någon roll. Totalt var 35 personer, 
flera över 90 år, med på resan. Jan Inge var 
med och han har också en grundutbildning 
som sjuksköterska, något som var bra att ha.

– Vi har åkt två gånger och har en tredje 
resa på gång. Nyttan är så mycket mer än 
själva reseupplevelsen. Den ger ringar på 
vattnet och vi tycker att resor och andra 
aktiviteter ska ingå som självklara delar i vår 
verksamhet. Filmen visar att det faktiskt går.

Greklandsresan
Kvalitetsveckan avslutades med filmvisning. 
Det var Jan Inge Gustafsson, områdeschef i 
äldreomsorgen i Västerviks kommun, som 
berättade om när 18 pensionärer på särskilt 
boende gjorde sitt livs resa till Halkidiki 
i Grekland. SvT följde med och gjorde en 
dokumentärfilm – Greklandsresan.

– Vi har gjort övernattningsresor med 
brukare och personal tidigare, men aldrig 
utomlands, berättar Jan-Inge. 

»Kvalitetsarbetet går som  
en röd tråd i all vår verksamhet, 
så att kunderna ska känna väl

befinnande och få ett  
fortsatt värdigt liv.«

Eva Grönlund, verksamhetsutvecklare  
och ansvarig för Kvalitetsveckan

Jan Inge Gustafsson, berättade om greklands-
resan.

Hedersutmärkelsen »Årets Eldsjäl« gick till Larz 
Ohlsson på kommunrehab.

– Kontaktmannen är en mycket viktig person som 
bjuder på sig själv och gör skillnad för andra, 
säger sektionschef Jonas Hampus.


