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Tack för inspiration,
lärande och kunskap!
Genom att avsätta pengar i budgeten till lokala
utvecklingsmedel vill vi i vård- och omsorgsnämnden
uppmuntra initiativ från förvaltningens medarbetare.
Initiativ som ska öka kvaliteten för brukarna.
Det är glädjande att bläddra i denna katalog och
läsa om alla projekt som genomförts i vård- och
omsorgsförvaltningens verksamheter under förra året. Projekten
präglas av stort engagemang från er som drivit dem och många bra
lärdomar har konstaterats.
För en lärande organisation är det viktigt att vi lär av varandra
och de erfarenheter vi gör. Se den här katalogen som en möjlighet
att inspireras och lära av kollegor. Ta gärna kontakt med
projektledare eller enhetschef om du vill veta mer om något projekt.
Kontaktpersoner finns i katalogen.
Ove Dröscher (S)
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden
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Brattåsgårdens äldreboende, dagverksamheten

Fysisk aktivitet för personer med
demenssjukdom
VILL DU VETA MER?
Projektledare
Anette Johansson
Agneta Olsson
Enhetschef
Marianne Ehn

Bakgrund och syfte
Personer med demenssjukdom har svårigheter att hitta fysiska aktiviteter
som passar. Det är viktigt att det finns aktiviteter som kräver mindre ansträngning än att till exempel spela fotboll.
Vi vill satsa på en minigolfbana och att utveckla vår utemiljö så att den befintliga uteplatsen blir mer inbjudande. Alla kan delta i dessa aktiviteter efter
sin egen förmåga. Dessa aktiviteter genomförs utomhus och möjligheten att
vara aktiv utomhus är viktig då frisk luft gör att vi alla mår bättre.
Att träna balansen är en viktig del i att klara av sin vardag då man blir äldre.
Genom att träna balansen kan fallrisker förebyggas och även andra förmågor förbättras.
Fysiska aktiviteter gör att personer får bättre självkänsla och självförtroende
och kan dessutom minska depressioner och annan oro. Att vinna detta med
fysisk aktivitet som exempelvis minigolf. kan innebära att personerna kan
bo kvar längre i den egna hemmiljön.
Syftet är att alla ska få möjlighet till fysisk aktivitet och få röra på sig på ett
bra sätt. Genom att vara med i aktiviteterna stimuleras kroppen och själen så
vi blir gladare, piggare, mjukare i kroppen och vi mår bättre och bättre.
Vad har hänt?
Varje dag på dagverksamheten är det mellan 5-9 gäster som kommer till oss.
Alla är med på aktiviteterna på sina egna villkor. Vi är två personal/dag.
Minigolfbanan kan användas både inomhus och utomhus, med andra ord
året runt. Vi har använt den både inomhus och utomhus. Våra gäster har
hjälpt till med att bära och bygga ihop den. Vinnarinstinkten infinner sig och
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alla hejar på varandra. Personer som är rullstolsburna hjälper vi att få till ett
bra läge vid starten. Denna aktivitet har varit mycket uppskattad.
En jordhög har vuxit fram till en blommande och väldoftande oas där vi
tillsammans med våra gäster har skapat en idyll. Vi har även odlat rabarber,
jordgubbar, sockerärter och annat fint i pallkragar. Våra gäster har skördat
rabarberna och bakat pajer som vi har njutit av i vår oas tillsammans med
gott kaffe. Gästerna har varit noga med att sköta trädgården ordentligt och
sett till att vattna. Närmare jul flyttade vi in vår sinnenas trädgård då vi
skapade julgrupper tillsammans vilket var uppskattat. Under januari/februari fortsätter vårt projekt då det är dags att plantera frön som ska planteras ut
i trädgården.
Resultat för brukarna
Resultatet för våra gäster är att alla har en gemensam aktivitet att prata om.
Vi har en trevlig stund tillsammans och lockas till fysisk aktivitet. Gästerna pratar varje dag om vår trädgård och längtar till våren då vi kan sitta i
vår oas igen och dricka kaffe. Att gå upp och titta till trädgården är ofta ett
förslag från våra gäster. Trädgården har blivit något att sköta och ta hand om
vilket är mycket trevligt.

Minigolf inomhus och
trädgårdsarbete lockar
till fysisk aktivitet.

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Vi har lärt oss om växter, träd och även skadedjur då vi har haft mördarsniglar i vår pallkrage. Det är intressant att arbeta i projekt då vi tar reda på
information om projektet och då använder vi vår Ipad.
Vad händer efter projekttiden?
Under nästa år planterar vi frön och sätter ut i rabatten och ser till att det blir
något gott att smaska på. Ompysslingen av trädgården fortsätter och även
minigolfen fortsätter både inne och ute.
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Brogårdens äldreboende

Fysiska aktiviteter för personer
med demenssjukdom i Sinnenas
trädgård
VILL DU VETA MER?
Projektledare
Hanna Ewest
Enhetschef
Lina Andersson

Bakgrund och syfte
Äldre personer samt personer med demenssjukdom har svårigheter att hitta
fysiska aktiviteter som passar. Det är viktigt att det finns aktiviteter som
kräver mindre ansträngning än att t.ex. spela fotboll. Alla kan delta i dessa
aktiviteter efter sin egen förmåga. Möjlighet att vara aktiv utomhus är viktigt då frisk luft gör att vi alla mår bättre.
Att träna balansen är en viktig del i att klara av sin vardag då man blir äldre.
Genom att träna balansen kan fallrisker förebyggas och även andra förmågor förbättras.
Fysiska aktiviteter gör att personer får bättre självkänsla och självförtroende
och kan dessutom minska depressioner och annan oro.
Att vinna detta med fysisk aktivitet som sinnenas trädgård, boule etc. kan
innebära att personerna sover bättre på natten samt får en meningsfull aktivitet på dagen.
Syftet med en ny uppfräschad trädgård är att den ska vara en gemensam
punkt för våra brukare, personal och anhöriga. Och att det ska stimulera
rörelse, tanke och sinne samt att vi på Brogården ska kunna ge möjligheten
till möten i avskildhet och i en rofylld utemiljö.

Lättare att vara fysiskt
aktiv och roligare att
vara ute.

Att drabbas av demenssjukdom innebär ökade svårigheter att tolka omgivningen, att kommunicera samt ibland också att förstå sina egna tankar och
upplevelser. Samtidigt minskar förmågan att tänka abstrakt. Det är då skönt
att få vistas i en behaglig och lugn utemiljö, att få aktivera sina sinnen, syn,
hörsel, lukt och känsel.
Syftet är att alla ska få möjlighet till fysisk aktivitet och får röra på sig på ett
bra sätt. Genom att vara med i aktiviteterna stimuleras kroppen och själen så
vi blir gladare, piggare, mjukare i kroppen och vi mår bättre och bättre.
Då vi använder boulebanan är vi utomhus vilket är viktigt då personer med
demenssjukdom har svårt att ta sig ut på egen hand.
För de som vill är det rimligt att kunna ta en promenad, sitta ute eller delta
i olika sysslor samt olika fysiska aktiviteter i trädgården. Det borde vara en
självklar del i de äldres vardag och att miljön bör utformas för att svara upp
mot dessa behov. Trädgården som uterum ger möjlighet till både enskildhet
och samvaro. Om man inte klarar av att själv gå ut, är utsikten från balkongen viktig. Det är därför viktigt att vi kan erbjuda en inbjudande och stimulerande miljö på balkongen.
Vad har hänt?
Under sommaren 2016 användes ätliga växter under hela sommaren och
brukarna var delaktiga i att plocka dessa som en aktivitet. När det gäller
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boulebanan så användes den under sommaren och kultursamordnaren/aktiveringspedagogen ordnade så att det var 10 tillfällen som var planerade för
en aktivitet. Detta var väldigt uppskattat av brukaren och personalen. Resten
av tiden fick alla som ville vara ute och spela boule. Detta är även något
som vi kommer att göra sommaren 2017. Vid varje tillfälle som anordnades
deltog ca 7-8 personer.
Resultat för brukarna
Effekterna för brukarna är att de blir mer aktiva och får umgås med brukare
i hela huset. Träffarna blir en naturlig mötesplats och en positiv upplevelse
att se fram emot. När det gäller växter så ger detta brukarna en större anledning till att komma ut och plocka ätbara växter samt uppleva detta i maten
eller fikat. Detta resulterar även till trevliga samtalsämnen.
Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Brogården är tacksamma för att fått dessa projektpengar och det vi har lärt
oss är att ta tillvara på det fina vädret och verkligen utnyttja boulebanan
samt ta hand om våra växter så de fortsätter och växa så vi kan nyttja dem i
flera år framöver.
Vad händer efter projekttiden?
Kultursamordnaren samt aktiveringspedagogen arbetar vidare med dessa
aktiviteter för att motivera brukarna till fortsatt boulespel samt utevistelser
för att ge fysisk aktivitet.
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Berzelius äldreboende

Bio på Berzelius äldreboende

VILL DU VETA MER?
Projektledare
Samira Zair
Ulrika Fredh
Beatrice Baugh
Enhetschef
Eva-Marie Forsberg

Bakgrund och syfte
Många boende sitter själva inne på sina rum, isolering är ett problem vi vill
bryta. Filmvisning är en mycket uppskattad aktivitet bland de boende. Även
festligheter på tv, så som Nobelmiddagen och Melodifestivalen. För att kunna få så många som möjligt delaktiga i detta behöver vi en bra ljudanläggning, då de flesta har en stor hörselnedsättning.
Syftet är att varje individ ska känna delaktighet i samhället och olika kultursammanhang. Att i större grupper kunna mötas och bryta isolering från
våningen eller den enskildes rum.
Vad har hänt?
Filmvisning en gång per vecka med bland annat ”Hundraåringen som klev
ut genom fönstret och försvann”, ”Stolthet och fördom”, ”Masjävlar”, ”Fantomen på operan” och ”ÅsaNisse”.
Ett 20-tal brukare har medverkat varje gång.
Resultat för brukarna
• Stor uppslutning.

Bioupplevelser har
gett gemenskap och
bra samtal.

•

Glädje och gemenskap.

•

Önskemål från brukarna vad de vill se för filmer.

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Vi vet vikten av gemenskap för våra brukare samtidigt så märker vi att de
tycker att det är roligt att diskutera filmen efteråt. Våra brukare vill se svenska filmer, många tycker inte om våldscener och annat nymodigt. Vi kommer
definitivt att fortsätta se filmer på Berzelius
Vad händer efter projekttiden?
Vi fortsätter med filmvisning som aktivitet. Kan användas av alla avdelningar.
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Forma, daglig verksamhet

Ekologisk odling och trädgård
Bakgrund och syfte
• För att bibehålla och öka trädgårdsverksamheten i vår verksamhet på
Handtaget i Lindome och att fler deltagare ska kunna vara med efter sin
förmåga.

VILL DU VETA MER?

•

Öka kunskapen hos personal för att kunna handleda deltagarna rätt.

•

På ett naturligt sätt få in friskvård och miljötänk i vårt arbete.

Projektledare

•

Kunna kombinera trädgård med annan form av skapande verksamhet
som till exempel betong och textil.

Katarina Green
Anna-Karin Johansson

•

Ökad självständighet och delaktighet i planering och arbetet kring trädgården och ekologisk odling.

Enhetschef

•

Kunna kombinera trädgård med friskvård och sinnesstimulering för ett
ökat välbefinnande och en känsla av sammanhang.

•

Alla som vill ska kunna vara delaktiga i trädgården utifrån sin förmåga,
det kan räcka med att bara vara med i ett sammanhang.

•

Att deltagarna känner sig stolta över det arbete vi gör.

Vad har hänt?
Vi har varit 2 personal och 4-5 brukare. Vi har haft en studiecirkel med
praktiska och teoretiska övningar. Vi har fått lära oss hur viktig jorden är.
Vi har varit och hämtat hästgödsel i hagar, med tillåtelse, som vi sedan har
blandat med jorden. Vi har även använt vår kompostjord. Vi har drivit upp
allt från frön och sedan planterat ut eller i växthusen; majs, tomater, gurka, mangold, kronärtskocka med mera. Det vi skördat har
vi tillagat till lunch. Våra caféer inom daglig verksamhet har även
fått en del och lite har vi haft till försäljning. Vi har jobbat en del
med pallkragar för att det ska vara lättare att jobba i trädgården.
Vi avslutade själva studiecirkeln med ett besök hos Åke på Hållbar
Hälsa i Huvedröd, som höll i studiecirkeln.

Mathias Aderby

Odling som tema för
studiecirkel, skapande
och friskvård.

Resultat för brukarna
Vi upplever att alla har tyckt att det har varit roligt att fröerna har
blivit till mat som vi har ätit. Majs är en av de grödor som de flesta
tyckte var spännande. Och även att alla har fått ta ansvar för att
plantorna ska må bra. Vi har vistas mycket utomhus och det är bra
för välmåendet.
Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Vi har lärt oss att det tar mycket tid och plats. Ett litet frö blir ganska fort en stor planta. Vi kommer att odla i lite mindre skala. Och
vi kommer att fixa fler pallkragar för att underlätta i framtiden.
Det har varit ett lärorikt och roligt projekt.
Vad händer efter projekttiden?
Vi kommer att fortsätta med vår odling och har redan varit och
köpt nya fröer som vi ska så. Våra brukare har varit med och valt
vad vi ska odla. En del nytt men flera gamla favoriter.
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SPIRA, daglig verksamhet

Mölndal till ReTuna

VILL DU VETA MER?
Projektledare
Mia Hellekant
Enhetschef
Anna H Johansson

Bakgrund och syfte
Mölndals stad driver en linje där återvinning och hållbar miljö ligger i
fokus. Framtida visioner för Kikåstippen inkluderar tankar kring upcycling,
återbruk och samarbete med dagliga verksamheter och SPIRA. För att kunna möta framtiden klimatsmart behöver våra verksamheter utveckla förståelsen för de möjligheter och vinster som följer av återbruk.
Det finns en uttalad vilja bland våra deltagare att arbeta med återbruk. På
initiativ av deltagare har till exempel tidningsredaktionen Inspire fokuserat
på miljö och återbruk i december 2015-numret. För att kunna möta deltagarnas önskemål behöver vi öka personalens kunnande inom området med nya
modeller och metoder. Vi önskade åka till ReTuna i Eskilstuna för att ta lärdom av ett unikt handelskretslopp. Efter ett besök där gjordes bedömningen
att det inte var den ultimata platsen för gruppen att besöka trots allt. Istället
blev det ett besök på Macken i Växjö. Macken är ett socialt företag som
arbetar med återbruk och integration. Där finns verksamheter som arbetar
mångfacetterat med återbruk med olika inriktningar som papper, byggmaterial och textil.
Våra verksamheter kommer utveckla en självklar miljömedvetenhet där
upcycling och återbruk ingår som en spännande och naturlig del av vårt dagliga arbete. Samarbeten mellan daglig verksamhet och daglig sysselsättning
har sin uppstart i detta projekt som sedan i förlängningen kan ingå i Kikåstippens framtida verksamhet.
Deltagarna blir delaktiga i ett större sammanhang och lägger fokus på något
annat än sin psykiska ohälsa vilket främjar återhämtning. Daglig verksamhet
och daglig sysselsättning befinner sig i en utvecklingsfas där vi med detta
projekt hittar en ny väg för att tillgodose såväl deltagarnas önskemål och
behov, som förvaltningens och stadens mål och riktlinjer för miljö.
Vad har hänt?
Studieresa till Växjö och Macken med sex personal från daglig verksamhet
och Spira.
Återbruksgruppen planerar starta upp en popup-verksamhet. Det kan innebära att butiken Forma, som drivs av daglig verksamhet, tillfälligt fungerar
som galleri eller att vi nyttjar tomma butikslokaler i staden för försäljning
under en begränsad period. SPIRA ställde ut hantverk från återvinningskursen "Skrot i det gröna" på Frölunda Kulturhus i mars 2017. Kursen ägde rum
under hösten 2016 och är ett resultat av ett samarbete mellan FU och SPIRA.
Efter resan till Växjö har handledare på SPIRA visat och berättat för berörda
enhetschefer vad återbruksgruppen fått ta del av på studieresan. Filmen från
Macken i Växjö kommer att visas för alla deltagare på SPIRA.
Deltagare i projektet fortsätter en dialog kring hur vi kan dela erfarenheter
mellan våra verksamheter och stötta varandra i processer som är gränsöverskridande.
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Resultat för brukarna
Popup-verksamheten i Växjö inspirerade oss till att skapa ett snarlikt forum
här i Mölndal. Vi ser att butiken Forma i större utsträckning kan fungera
som ett gemensamt forum/mötesplats för daglig verksamhet och SPIRA.
Deltagarna i våra verksamheter utvecklar tillsammans med handledare nya
spännande återvunna produkter som säljs i butikerna Forma i Mölndal och
Intryck i Göteborg samt i popup-sammanhang. Utställning på Frölunda
Kulturhus.

På Macken tankades
inspiration för idéer
att utveckla i Mölndal.

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Samarbeten kräver tålamod och planering.
Studiebesöket i Växjö stärkte oss i att våga prova nytt.
Vad händer efter projekttiden?
Återbruksgruppen fortsätter att träffas för att vidare inventera hur vi kan
nyttja våra lokaler och kompetenser på bästa sätt. Vi fortsätter att fokusera
på hantverk som tillverkas av återvunnet material.
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SIA-stöd i arbete

Kompetensutveckling för
deltagare inom SIA
VILL DU VETA MER?
Projektledare

Bakgrund och syfte
Målgruppen inom SIA är personer med långvarig psykisk ohälsa/beslut
om daglig verksamhet enligt LSS som vill ut i arbetslivet. Vi arbetar enligt
metoden, IPS (Individual Placement and Support), som är evidensbaserad.
IPS-metoden bygger på åtta principer varav två är:

Mats Andersson
Malena Jansson

• Alla som vill arbeta kan delta.

Enhetschef

De personer vi möter och stöttar har behov av kompetensutveckling i sin
väg ut i arbete. Vi kommer att bjuda in föreläsare/ambassadörer, med egen
erfarenhet, som kan delge sin historia.

Anna H Johansson

• Individens egna val, intressen och önskemål styr innehållet i insatsen.

•

Att få höra personer som lyckats och som varit i samma situation kan ge
nya insikter, hopp och motivation.

•

Det övergripande målet inom daglig verksamhet/sysselsättning är ökad
delaktighet i samhället och arbetslivet.

•

Att föreläsningstillfällena ger kompetensutveckling, inspiration, motivation och hopp.

•

Att det inte är försent för en förändring.

•

Att nå personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning som enbart
har kontakt med boendestöd, för att så ett frö och på längre sikt komma
igång med någon form av sysselsättning.

•

Att öka antalet personer ut i praktik/studier/anställning.

Vad har hänt?
Vi började året med att se över lämpliga föreläsare med ämne och en erfarenhet som skulle vara intressant utifrån projektets syfte.

Uppskattade föreläsare
inspirerade till att berätta sin egen historia.

Vi bokade in Jonas Helgesson, som kom till Fullmäktigesalen i Mölndals
stadshus den 4 maj och föreläste om ”ett CP-bra liv”. I sin livsberättelse
förmedlade han med både allvar och skratt att du ska tänka på din egen
förmåga och att ”Ibland blir det inte som man tänkt sig. Ibland blir det
bättre.” Han berättade också om att man behöver hitta sin väg i livet och att
omgivningen både kan hjälpa och stjälpa. Till den föreläsningen kom ca 60
personer och det blev en uppskattad eftermiddag.
Anneli Jäderholm höll den andra föreläsningen den 29 september under rubriken ”Att säga ja till livet och styra det dit jag vill”, även den i fullmäktigesalen i Mölndals stadshus. Anneli föreläste om sina erfarenheter och strävan
från att vara framgångsrik i sitt arbets- och familjeliv till slutenvårdspatient
för att sedan bli egenföretagare, flytta till landet och skaffa djur. Hon berättade att det inte handlade om att komma tillbaka till det gamla livet, utan att
hitta nytt, levererat på ett ömsom allvarligt och ömsom humoristiskt sätt.
Även denna föreläsning uppskattades av det 60-tal personer som var där.
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För att sprida information om föreläsningarna informerade vi personer vi
träffar genom SIA, dessutom gjorde vi personliga besök på dagliga verksamheter och SPIRA. Vidare hade vi kontakt med LSS-handläggare och
boendestödjare med tanken att de själva skulle komma, samt att de skulle
kunna informera personer de träffar.
Det tredje tillfället var tänkt att personer som SIA har kontakt med själva
skulle få möjlighet att berätta sin historia. Den kunde vi inte genomföra
under 2016, men vi har personer som är intresserade och vi har skapat en
arbetsgrupp som träffats och som kommer fortsätta planeringen under nästa
år. Planen är att den kommer ske i ett forum under första halvan av 2017.
Resultat för brukarna
En av deltagarna som lyssnade till Anneli Jäderholm sa ”Det här var
den bästa föreläsningen jag någonsin lyssnat till!” Samma person
nämnde även att "det är bra att även vi får gå på föreläsning annars
är det ju bara personal som får gå". Bra att lyssna till någon som har
egna erfarenheter. En annan deltagare undrade även om föreläsarna
visste att i publiken fanns både personal och deltagare från verksamheterna.
Under föreläsningarna fanns ett stort engagemang från publiken då
det gavs tillfälle att ställa frågor till föreläsarna. Frågor som kunde
handla om olika delar av livet, till exempel om familj och barn, och
en del svåra, till exempel om psykos och självmord, kom upp.
Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Det vi har noterat är att det krävs mycket påminnelser och stöttning
för att få personer att komma. Det handlar mycket om dagsform för
en del, för att orka komma iväg eller kunna. Vi har även sett att det
finns många duktiga och inspirerande föreläsare i landet, som vill
delge sin historia. Många föreläsare med ett budskap om att förändring är möjligt, trots till synes stora svårigheter. Det har varit spännande att utforska vad som finns att ta del av. Vi upplever att bjuda
in personer inom SIA, daglig verksamhet/sysselsättning, är något
som inte hör till det vanliga men som många upplever som viktigt
och att det är inspirerande. Vi har varit tydliga med att att föreläsningarna är främst för personer inom daglig verksamhet/sysselsättning, de som har kontakt med SIA, samt även deras nätverk.
Vad händer efter projekttiden?
Under detta år hann vi ej med den sista planerade föreläsningen. En
arbetsgrupp är skapad, som består av två arbetsspecialister och två
personer som SIA har kontakt med. Dessa personer har själv gett en
önskan att få delge sin historia och hoppas kunna inspirera andra i liknande
situation. Under sin sjukdomstid har de saknat att höra personer som berättar på ett ärligt och trovärdigt sätt om sin historia och erfarenhet och har
förmedlat tanken att om det jag förmedlar kan hjälpa åtminstone en person
så är det stort!
Arbetsgruppen har träffats och kommer fortsätta att träffas i början av 2017
och förhoppningen är att fler intresserade tillkommer. Tanken är att arbetsgruppen med de som ska berätta om sina upplevelser får forma och besluta
om upplägget, vilka som ska bli inbjudna och hur de vill berätta om sina
erfarenheter.
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Lindome dagliga verksamhet, Elementvägen

Fysisk aktivitet med sång
och dans
VILL DU VETA MER?
Projektledare
Sofia Ljunggren
Enhetschef
Maria Fasth

Bakgrund och syfte
För att öka den fysiska aktiviteten på daglig verksamhet och öka delaktigheten i ett socialt sammanhang vill vi på Lindome dagliga verksamhet kunna
erbjuda roliga samt givande aktiviteter till våra brukare. Den fysiska aktiviteten påverkar både den fysiska kroppen och det mentala välmåendet hos
varje individ och detta är något som vi på Lindome dagliga verksamhet vill
utveckla/påverka. Den sociala delen i gemensamma aktiviteter ger brukaren
trygghet och känsla av samhörighet och detta är viktigt för att stärka varje
individ på Lindome dagliga verksamhet. Med aktiviteter som gymnastik,
rörelse, sinnespromenader och spel får brukarna tid tillsammans för att ha
roligt och locka fram skratt trots att vi är olika i våra behov som människor.
Med aktiviteter som musik, dans och sång kan olika känslor förmedlas och
musiken kan vara ett viktigt redskap för att identifiera, reglera, förstärka och
uttrycka känslor. Musiken kan ha olika syften för människan beroende på
sammanhang och kan tillgodose känslomässiga, sociala och kreativa behov.
Musik kan förebygga psykisk ohälsa samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.
Med detta ser vi ett långsiktigt projekt genom att använda oss av fysisk aktivitet och musik i aktiviteter med välmående brukare.
Projektet fysisk aktivitet vill vi öka:
• gemenskapen hos brukarna genom att integrera de olika grupperna som
finns på Lindome dagliga verksamhet.

•

delaktigheten i den sociala samvaron som tväraktiviteter på daglig verksamhet ger.

•

sinnesstimulerande aktiviteter genom att känna, höra, röra sig med mera.

•

interaktionen mellan brukarna genom aktiviteter; man hjälper, ser, hejar,
rör, talar med varandra och lär sig vänta på sin tur.

•

de fysiska rörelsemomenten i vardagen men även motorik, balans och
styrka hos brukarna.

•

det mentala välbefinnandet hos brukarna genom rörelse, dans, musik,
sång och gemenskap.

En rolig stund där alla är välkomna att delta.
Vad har hänt?
Under våren köptes det in material för fredagsaktiviteter som utförs på
Lindome dagliga verksamhet. Nya karaokeskivor med låtar på svenska,
olika spel såsom bowling, mjukt burkspel, ringspel med mera. Mini-röris till
gymnastik, bordsspel såsom stora tärningar, kortlek med mera. Under året
har alla brukare på något sätt deltagit och varit delaktiga i de olika aktiviteterna som anordnats på fredagar. Personalen håller i fredagsaktiviterna
enligt ett rullande schema.
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Årets fredagsaktiviteter avslutades med en efterfrågad julshow med musik
och sång av externa ledare.
Resultat för brukarna
Våra brukare har under året fått prova på nya aktiviteter och det har varit
mycket uppskattat. Det har gett en sammanhållning och känsla av samarbete
under aktiviteterna. Det har gjort att vi har fått nya sätt att röra oss och uttrycka sig i sång och dans. Brukare och personal har varit positiva till de nya
aktiviteterna och brukarna har efterfrågat dem utanför fredagsaktiviteterna.

Sång och dans har
gett nya sätt att
uttrycka och röra sig.

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Genom rörelse, sång och dans ökar gemenskapen och glädjen oavsett om
man är delaktig i aktiviteten eller passiv och ser på. Det tar ibland tid att
implementera nya aktiviteter men med tålamod och upprepning så fungerar
alla aktiviteter med självständiga brukare och utför aktiviteterna med gott
självförtroende.
Vad händer efter projekttiden?
Aktiviteterna kommer att fortlöpa i framtiden och tankar om att fortsätta att
utveckla aktiviteterna är ständigt pågående.
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Gruppbostad Brännåsvägen

Utbildning bildkommunikation
Bakgrund och syfte

VILL DU VETA MER?
Projektledare
Sara Holmberg
Enhetschef
Ann-Marie Skyldberg

Gruppbostadens habiliteringspedagog ska få utbildning i hur man använder
bildkommunikation. I nuläget ser vi stora behov av att utveckla användandet
av bilder för att brukarna ska förstå sin vardag och för att kommunikation
mellan personal och brukare ska fungera, men ingen i personalgruppen har
utbildning i detta.
Vad har hänt?
Utbildningsmaterialet inom bildkommunikation har hittills använts med en
brukare på boendet och planeras att användas med fyra brukare, framför allt
i arbetet med att öka delaktighet i genomförandeplaner. Pedagogen som gick
utbildningen har utbildad en till pedagog i metoderna pekprata och samtalsmatta.
Resultat för brukarna
Den brukare som använt metoderna har varit väldigt positivt inställd och
blivit betydligt mer fokuserad i sin kommunikation. Det har varit lättare att
föra en dialog än utan att använda metoderna.

Lättare för brukare
och personal att
förstå varandra.

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Man kan med enkla medel göra stora förändringar i kommunikation, för att
brukare och personal lättare ska förstå varandra.
Vad händer efter projekttiden?
Projektet kommer att leva vidare eftersom kunskapen nu finns på arbetsplatsen. Fler i personalen kommer att få kunskap om metoderna och själva
kunna använda dem vid behov.
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Gruppbostad Brännåsvägen

Musik
Bakgrund och syfte
Brukarna på boendet har intellektuella funktionsnedsättningar och är
dessutom äldre, vilket innebär ännu fler och mer komplexa funktionsnedsättningar. De har av olika skäl svårt att ta del av samhällets kulturutbud.
Genom att bjuda in en trubadur kan kulturen komma till boendet, och de
boende får uppleva livemusik, så som de kunde när de var yngre.
För att ytterligare stärka kulturupplevelsen vill personal köpa in en gitarr
(det finns musiker i personalgruppen) för återkommande sång- och musikstunder, samt andra instrument som även de boende kan vara med och spela
på. Projektet skulle leda till varaktig delaktighet i kultur.
Vad har hänt?
En gitarr har köpts in till gruppbostaden och den personal som kan spela gitarr har hållit i musikstunder med låtar de boende känner igen, när det finns
tid för de brukare som är intresserade. Fem av sex brukare har varit närvarande vid någon av musikstunderna. Brukarna har sjungit med och dansat.
Övrig personal som inte kan spela gitarr har deltagit i sång och dans.
Resultat för brukarna
Brukarna tycker att det är väldigt roligt att höra låtar live som de känner
igen från sin ungdom, och sjunger gärna med och dansar. Det skapar lugn
och glad stämning i gruppen.

VILL DU VETA MER?
Projektledare
Sara Holmberg
Enhetschef
Ann-Marie Skyldberg

Gamla goa låtar ger
god stämning.

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Att man med små medel kan skapa väldigt festliga stunder på boendet.
Vad händer efter projekttiden?
Gitarren finns kvar och ytterligare musikstunder kommer att hållas kontinuerligt så länge det finns personal som kan spela.
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Gruppbostad Brännåsvägen

Surfplatta

VILL DU VETA MER?
Projektledare
Sara Holmberg
Enhetschef
Ann-Marie Skyldberg

Bakgrund och syfte
På Brännåsvägens gruppbostad bor sex äldre brukare med intellektuella
funktionsnedsättningar. I takt med deras åldrande och demens försämras
både kognitiva och fysiska förmågor. De har svårare att ta sig ut i samhället,
att kommunicera och att förstå sin vardag. Med åldrande kommer inte minst
hörselnedsättningar och demens. Att inte själva kunna kontrollera och förstå
sin vardag och att ha svårt med kommunikation leder lätt till frustration,
konflikter, depression och passivitet.
Föreställningsförmågan hos våra brukare är i olika grad begränsad, i sådana
fall kan bilder hjälpa dem att exempelvis förstå vilken utflykt det är vi erbjuder. I nuläget erbjuder vi bilder som skrivs ut från dator i separat kontor.
De boende och personal skulle kunna använda en surfplatta tillsammans för
att avsevärt underlätta bildkommunikation, snabbt hitta aktuella bilder eller
filmer, öka delaktighet vid matlagning, hitta musik, träna kognitiva funktioner med pedagogiska spel eller för att hålla liv i ständigt försämrade minnen
genom att ta och titta på foton.
Ingen av våra boende kan använda ett vanligt tangentbord, men flera kan
navigera med touch-skärm, de andra kan ha nytta av den tillsammans med
personal.
Vad har hänt?
Vi har:
• Lagt in alla bilder som tagits under 12 år på boendet, alla brukarna har
tittat på bilder genom bildspel eller genom att själva lära sig navigera.
Tagit nya bilder.

•

Flera brukare har lärt sig använda ritprogram.

•

Har hittat information och bilder på internet inför brukares aktiviteter.
Förenklar kommunikation.

•

Använt Spotify och Youtube för att avleda konflikter, motivera till motion, för att brukarna ska kunna lyssna på sina favoritlåtar när de så vill,
för att skapa lugn atmosfär bland brukare i gemensamt kök.

•

En av brukarna är jätteintresserad av att pröva sig fram och se vad som
händer och gör det dagligen. Förbättrar kommunikation och samarbete.

•

Två av de andra brukarna som aldrig använt IT tidigare tycker att det är
roligt att testa sig fram.

•

Bilder har kunnat tas fram väldigt lätt och kommunikationen har förenklats.

•

All dagpersonal har använt surfplattan tillsammans med brukarna.

•

Surfplattan kan enkelt tas med vid jobbiga situationer utanför boendet
för att avleda och muntra upp stämningen. Den används dagligen.

Resultat för brukarna
Alla brukare har nytta av att man enkelt kan hitta passande musik eftersom
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alla tycker om musik och blir harmoniska av det. Det är lättare att kommunicera med de brukare som hör dåligt eftersom man snabbt kan hitta passande
bilder som tydliggör kommunikationen.
En av brukarna är väldigt intresserad av IT men har tidigare inte haft möjlighet att själv pröva sig fram.
Det har blivit lättare att snabbt hitta information som kommer brukarna till
gagn, såsom utflyktsmål, recept eller olika bilder på spännande saker.
Flera brukare som kan bli väldigt frustrerade i vissa situationer utanför boendet har fått bättre redskap att stå ut med det jobbiga, när de samtidigt kan
lyssna på musik.
Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Surfplattan har mycket större potential än vad vi trodde innan projektstarten. Att arbeta med bild och musik har blivit betydligt enklare.

Surfplattan hade
större potential än
väntat.

Vad händer efter projekttiden?
Projektet kommer att fortsätta så som det gör nu. De utvecklingsmöjligheter som finns är att hitta fler pedagogiska appar som brukarna själva kan
använda.
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Gruppbostad Ringspinnaregatan

Skapande verksamhet

VILL DU VETA MER?
Projektledare

Bakgrund och syfte
Vi vill uppmuntra våra brukare att använda sin kreativitet och skapande
förmåga. Våra brukare tycker om att vara med och måla och bygga saker
men vi har inte haft resurser till det tidigare. Nu vill vi att de ska få möjlighet till det och sedan få ha en egen vernissage för sina anhöriga och vänner
när projektet avslutas.

Linda Finch

Vi vill att brukarna genom skapande av tavlor, skulpturer, foton etc. ska få
skapa utifrån sin egen fantasi och vilja. Att de ska få visa upp sina konstverk
och att ha fått tillfredsställelsen ha skapat något själva.

Enhetschef

Vad har hänt?

Ylva Andersson

Vi har:
• beställt material.

•

börjat renovera upplevelserummet till en arbetsplats för projektet samt
förberett för vernissagen.

•

börjat involvera brukarna i projektet och gjort några skapande tillfällen.

På grund av sjukskrivningar av nyckelpersoner i projektet har projektet fått
ett senare startdatum samt dragit ut på tiden, projektet är halvvägs genomfört och vi jobbar för att få vernissagen klar i maj.

Skapandet har gett
stolthet och oväntad
rofylldhet.

Resultat för brukarna
Projektet har gett en ytterligare aktivitet som bryter vardagsmönstret, ett
intresse av att göra något roligt som de ska få visa upp för närstående. De är
stolta och glada över det de hittills har hunnit göra.
Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Brukarna har öppnat upp sig och visat en sida som vi inte sett tidigare.
Att de finner en rofylldhet och kan fokusera länge på en grej utan att bli
distraherade och otåliga. Det har haft större effekter än vad vi trodde från
början.
Vad händer efter projekttiden?
Projektet är utformat så att vi ska kunna fortsätta med skapande i ”arbetsrummet” och förhoppningen är att ha en vernissage varje år.

22

Gruppbostad Eklanda Skog

Monets trädgård
Bakgrund och syfte
• Roligt att försöka ha ett gemensamt projekt där alla kan vara med.

•

Att varje boende ska upptäcka sina skapande möjligheter.

•

Gemenskap som i sin tur kan leda till positiv kontakt mellan de som bor
vid gruppbostaden.

VILL DU VETA MER?

•

Stärka den enskildes självförtroende.

Projektledare

Vad har hänt?
Vi startade projektet med att prata om Monet och tittade på bilder i böcker vi hade lånat på biblioteket. Från början var alla sju brukare med, men
två ville sedan inte vara med och måla. Vi bestämde oss för att arbeta med
projektet på fredagseftermiddagar. Var det någon fredag någon inte ville rita
eller måla, tog vi en annan dag i stället. Vi började med att alla fick teckna
och sedan gick vi över till att måla; både med vatten- och akrylfärg. Ibland
målade de fritt, ibland ställde vi fram ett föremål med anknytning till temat.
Det producerades många fina målningar och till slut fick alla göra varsin
tavla målad på duk. Vi hade planerat att åka till Akvarellmuseet i Skärhamn,
men det gick inte att genomföra inom den tidsram vi hade. Däremot var vi
på ”Ljus i Alingsås” under hösten, något som inte gick att bekosta med projektpengar eftersom vi inte hade tagit med detta i vår ansökan.
Resultat för brukarna
Projektet upplevdes som positivt både bland brukare och hos personal.

Anne G Stjernkvist
Enhetschef
Mozghan
Mirmohammadi

Målandet gav ett
nytt uttryckssätt.

Ibland ville de måla mer än planerat för just det tillfället, och man såg glädjen hos deltagarna av att själva skapa något. Speciellt viktigt blev det för en
av deltagarna som fick ett annat uttryckssätt än språket.
De var stolta och glada över det de producerade.
Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Det var trevligt att ha något gemensamt att samlas kring och roligt att se
brukarnas kreativitet och förmåga att skapa.
Vi har också lärt oss vikten av att planera noga och sätta upp en tidsplan för
eventuella framtida projekt. Och vi har lärt oss vikten av att vara tydliga i
eventuella nya ansökningar så allt vi planerar göra kommer med i ansökan.
Vad händer efter projekttiden?
Vi ska köpa ramar och hänga upp en del av det som producerades.
Vi kommer fortsätta måla eftersom en del material finns kvar och hitta nya
teman att måla efter.
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Boendestöd Frölundagatan 39

Teatergrupp för personer med
psykiska funktionsnedsättningar
VILL DU VETA MER?
Projektledare
Paula Jonsson
Milvi Link Gröndal
Enhetschef
Rickard Olsson

Bakgrund och syfte
Vi genomförde ett liknande projekt under hösten 2015 med hjälp av lokala
utvecklingsmedel. Detta projekt blev mycket uppskattat och väckte en önskan hos deltagarna att få fortsätta en termin till. Det finns även ytterligare
personer som önskar delta, men som inte riktigt var i fas när det tidigare
projektet påbörjades. Vi som personal erfor ett flertal positiva effekter för
brukarna, så som att brukarna har vuxit av att få känna tillhörighet i en
grupp, och därmed en känsla av sammanhang och delaktighet i något positivt. Att ha möjlighet att delta i en fritidsverksamhet trots en begränsad personlig ekonomi är också något som är både glädjefyllt och normaliserande
för målgruppen. Vi kan även se parallellprocesser i att brukarna fått bekanta
sig med lokalen på Frölundagatan 49 och hur man tar sig dit, vilket väckt en
nyfikenhet för aktivitetshuset SPIRA som ligger i samma hus.
Vår erfarenhet är att personer som lever med psykisk ohälsa ofta behöver
mer tid för att påbörja något nytt och för att bearbeta de känslor och tankar
som väcks i och med det nya. Även nya relationer behöver få ta sin tid och
vi ser att det finns en risk att de processer som påbörjats kan avta om något
avbryts för tidigt. Vi tror också att det är viktigt att deltagarna i gruppen får
känna att vi lägger vikt vid det nya de har skapat tillsammans och att vi tar
det på allvar. Därför är det vår önskan och förhoppning att vi får möjlighet
att fortsätta med teatergruppen en termin till.
Vi vill genom att erbjuda brukarna deltagande i en teatergrupp, stärka deras
självförtroende, kroppsuppfattning och utveckla deras förmåga att uttrycka
sina tankar och känslor genom ord, handling och rörelser. Vi vill även ge
brukarna möjlighet till en positiv oas i vardagen, en fritidsaktivitet där man
kan delta på sina egna villkor för det rena nöjets skull och där man har möjlighet att få nya kontakter. Utöver det är vår önskan att brukarna ska uppleva
även andra positiva effekter och lärdomar. Tidigare deltagare har uttryckt
följande när de blivit tillfrågade vad de lärt sig av att delta i gruppen; Att
lyssna mer på andra, att släppa alla krav och hämningar, att våga göra bort
sig och att utmana sig själv
Vad har hänt?
En dramapedagog från folkuniversitetet höll en dramakurs nio onsdageftermiddagar i rad från september till november.
Kursen inriktade sig mycket på kroppskännedom, rörelser och avslappning.
På de två första tillfällena var det en uppslutning på sex personer men detta
avtog sedan så snittet låg på tre personer per tillfälle. Totalt har sju olika
individer deltagit vid ett eller flera tillfällen.
Resultat för brukarna
Brukarna fick något positivt att se fram emot i vardagen. Exempelvis så
gjorde detta att en brukare kunde lämna sin lägenhet, något som hon annars
inte gör.
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•

De fick träffa andra i ett forum som de själva hade valt att delta i.

•

De fick känna en grupptillhörighet.

•

De fick utmana sig själva när de tog steget ut i det okända och testade
något nytt.

Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Det kvittar hur ofta och hur mycket vi informerar brukarna så är det ofta
dagsformen som avgör om de kommer eller ej. För personalen var det en
lärdom att ta ett steg tillbaka och se brukarna ur ett annat perspektiv och då
se allt de kan. Personalen fanns på plats men i bakgrunden. Skulle man göra
detta igen så är en tanke att man utvidgar så att alla boendestödsgrupper i
kommunen får möjlighet att delta. Då kanske vi kan nå upp till ett deltagande på 10-12 brukare. Om det är något som brukarna saknade så var det fler
deltagare.
Vad händer efter projekttiden?
I det vardagliga arbetet har personalen fått ytterligare konkreta exempel på
när brukaren har hanterat nya och okända saker med gott resultat. Det kommer personalen kunna använda i mötet när brukarna ställs in för nya eller
svåra saker, ”minns du den gången när du gick på teatergruppen och du var
så rädd men hur mycket du gillade det”. Dessa goda exempel kommer även
kunna användas när genomförandeplaner skapas. Personalen kan stötta och
motivera de som gillade formen att söka liknande aktiviteter som anordnas
av annan part. Brukarna har fått stärkt självkänsla. steget blir inte lika stort
att göra något nytt när de har gjort detta i en trygg miljö.

Teater kan stärka
förmågan att hantera
nya och okända saker.
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Åby stödteam (Varmblodsgatans boendestödsteam)

Motiverande samtalsutbildning
(MI)
VILL DU VETA MER?
Projektledare
Biljana Todorovic
Enhetschef
Maria G Svensson

Bakgrund och syfte
Åby stödteam (numera Varmblodsgatans stödteam) är en arbetsplats på 9
anställda som ger boendestöd samt stöd till personer boende på vårt boende
med särskild service. Vi vänder oss till brukare som har neuropsykiatriska
funktionshinder och personer med självskadebeteende. Det man vet är att
det är en målgrupp som är i behov av ett tydligt, strukturerat och evidensbaserat bemötande. Då kunskapsnivån är hög inom personalgruppen, dock
inom olika fält, behöver gruppen enas i ett gemensamt tänk där man kan
bemöta brukarna ur samma förhållningssätt. Grundtanken är att brukaren
ska uppleva en ökad trygghet där personalen utgår från en mer gemensam
samtalsform och ett tydligare motiverande arbete. Under hösten 2015 har
man även startat ett projekt inom kommunen där stödteamet ska samverka
och starta ett team ihop med Soltorps motivationsboende samt Forsåkers
boende som ligger under SAF. Projektet innebär att starta ett samsjuklighetsteam som man tidigare inte bedrivit i kommunen. Personalen på dessa
två boenden har MI som grund i sitt samtalssätt där men ser en tydligt motiverande förändring.
Då vi ska ingå ett samarbete ser man ett tydligt behov av samtalsutbildning
samt i bemötande för att enas i ett tryggt bemötande gentemot alla brukare
Det vi vill uppnå är ett mer konsekvent bemötande av brukarna samt att
motivera brukarna till förändring. Då vi jobbar med vård och stöd som en
arbetsmodell ser vi MI som en otroligt bra intervjumodell för att utföra så
bra vård- och stödsamtal eller möten som möjligt. Vi i personalgruppen
upplever vård och stöd som ett motiverande förändringsarbete där MI är
likstämmigt. Personalgruppen har satt upp som mål att vi ska bli ett omtalat
specialistteam och sätta Mölndal på kartan. Denna utbildning är bara ett
steg mot vårt mål. Ett steg på vägen mot att bli ett framgångsrikt team är att
kvalitetssäkra vårt arbete gentemot brukarna genom att utföra MI-inriktade
möten. Vi vill jobba tydligare mot målet mot att arbeta mot ett självständigt
liv för brukarna. Vi tror att genom att lära dem MI ökar möjligheten för dem
att bli självständiga då vi ger dem verktyg till att ta egna beslut. MI ser vi
även som ett bra arbetssätt för att stärka brukarens självkänsla då de själva
får komma med lösningar på sina problem.
Ytterligare ett mål med projektet är att vi inom personalgruppen vill lyfta
boendestödsrollen som vi anser är en underskattad arbetsgrupp. Vi vill lyfta
intresset för unga att söka sig till våra jobb. Slutligen så är det starkaste syftet brukarna, att de ska känna att vi kan stötta dem till den förändring i livet
de förtjänar och lämna tydliga avtryck i deras liv som leder till en positiv
livskvalitet.
Vad har hänt?
Personalen har gått utbildning i MI, motiverande samtal.
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Resultat för brukarna
Det vi uppnått är ett mer konsekvent bemötande av brukarna samt att kunna
motivera brukarna till förändring. Vi har fått ett verktyg för att kvalitetssäkra vårt arbete gentemot brukarna genom att utföra MI- inriktade möten. Vi
kan jobba tydligare mot målet att arbeta mot ett självständigt liv för brukarna genom att lära dem MI.
Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Vi har lärt oss att arbeta mer tydligt, strukturerat samt evidensbaserat. Vi
har blivit bättre på att bemöta brukarna ur samma förhållningssätt genom att
vi gått MI-utbildningen. Personalen utgår från en mer gemensam samtalsform och ett tydligare motiverande arbete.

Verktyg för att stärka
förmågan att fatta
egna beslut.

Vad händer efter projekttiden?
Vi ska fortsätta få kontinuerlig handledning. Vi ska även införa brukarkonferenser varje månad där vi lyfter det motiverande arbetet vi genomför
med brukarna. Den enskilda brukaren skall lyftas minst var tredje månad
där brukaren ska erbjudas en utvärdering innan angående boendestödets
utförda arbete. Detta för att kvalitetssäkra vårt utförda jobb, där kan vi se
vad som skall ändras eller vad vi ska fortsätta med. Vi ska även ha småteam
på arbetsplatsen där vi lyfter diverse fallbeskrivningar och hur man bemött
utifrån MI. Vi ska då ge varandra feedback på vad som funkar eller vad vi
kan göra annorlunda för att hjälpa brukaren mot sitt mål.
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Servicebostad Tegelformsgatan

Dans- och tangoterapi för unga
med neuropsykiatriska
funktionshinder
VILL DU VETA MER?
Projektledare
Suzanna Bondesson
Enhetschef
Malin Dahlgren

Bakgrund och syfte
Med utgångspunkt i den argentinska tangon och dansterapins läkande
förmåga är planen att anordna workshops i Tangoterapi och låta brukarna
få prova olika dansstilar såsom argentinsk tango, rumba, flamenco, samt
fritt skapande dans ledd av dansterapeuter. En välgörande, glädjefylld och
terapeutisk dansmix där vi också improviserar tillsammans och ser på
möjligheterna istället för begränsningarna. Utifrån tangons grunder och
tangomusiken får brukarna en chans att fördjupa sig i kroppsmedvetenhet,
sensibilitets- och tillitsövningar och medveten närvaro.
Forskning kring dansterapi, autism och ADHD visar att dansen har en förmåga att påverka personer med neuropsykiatriska funktionshinder positivt.
Till exempel så har den visat på att uppmärksamheten och koncentrationsförmågan har förbättrats. Hyperaktiviteten har reducerats och impulsiviteten och aggressiviteten minskat. Motoriken förbättras genom dansen och
mentala och fysiska spänningar minskar (Grönlund, Renck; Dansterapi för
pojkar med ADHD).
Ytterligare ett mål är att nyfikenheten väcks i att ta del av kulturella aktiviteter, såsom att gå på teater och kunna uppskatta dans och teater på scen,
vilket skulle kunna innebära ökad livskvalitet.
Projektet vill bjuda in en flamencodansare, med erfarenhet av målgruppen,
och en musiker för ett framträdande på servicebostaden.
Projektet vill också erbjuda ett eller två teaterbesök i Göteborg för en kulturell upplevelse för att binda samman dansterapin med en helhetsupplevelse.
Ett syfte med projektet är att väcka livsenergierna och därigenom öka motivationen till mer positiv inställning och förändringar i brukarnas liv. Vi
vill att brukarna ska få möjlighet att utvecklas och få utlopp för mentala och
fysiska spänningar genom gemenskap och dansterapeutiska övningar.
Vad har hänt?
Med utgångspunkt i den argentinska tangon och dansterapins läkande
förmåga anordnades workshops i dans och tangoterapi på Tegelformgatans
servicebostad. Totalt åtta tillfällen på servicebostaden och tre tillfällen på
Mölndalstrappans dagliga verksamhet i samband med innebandyträningen. Varje danstillfälle inleddes med bollkastning till musik för att skapa en
gruppkänsla där alla var delaktiga utan prestige. Utifrån bollkastningen,
vars ytterligare syfte var att avdramatisera dansen, utvecklades rörelsen
som blev till dans. Brukarna har fått prova olika dansstilar såsom argentinsk
tango, rumba, flamenco, samt fritt skapande dans ledd av dansterapeuterna.
Antalet deltagare har varierat mellan 4-9 deltagare på servicebostaden och
9-15 deltagare på Mölndalstrappans innebandy.
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Det har varit en välgörande, glädjefylld och terapeutisk dansmix där brukare
och personal har improviserat tillsammans och lärt känna varandra på ett
nytt sätt.
Vi tog in en konsult, Eva Ingemarsson, som är utbildad dansterapeut och
koreograf och även har en fil. mag. i psykologi.
Resultat för brukarna
Brukare och personal har fått se nya sidor hos varandra där kreativiteten har
varit i centrum. Fokus har varit på glädje, lekfullhet och gemenskap genom
dans och rörelse.
Energinivån har ökat efter dessa sessioner. Om brukarna varit trötta och
negativa innan dansen så har det tillståndet vänt och gett utrymme för mer
positiv energi.

Dansen har gett
mer positiv energi
men samtidigt
vila och ro.

Danstillfällena har gett brukarna en tillfällig stund av vila och ro när de ofta
går på högvarv. Att låta energin få kanaliseras ut i rörelse med kroppens
hjälp har varit välgörande.
Flera av brukarna på Tegelformgatans servicebostad har ADHD och autism,
samt koncentrationsproblem och fick genom dansen möjlighet att på ett lekfullt sätt träna sig i att vara helt i nuet och fokusera på en uppgift i taget. De
fick också träna att respektera varandra och växla mellan att följa och leda
varandra. Dansterapin ger även andra effekter i form av en gemenskap och
möjlighet till samvaro på ett nytt sätt som bryter den ordinarie vardagen.
Dansen är direkt drabbande. Den ger möjlighet till speglingar av varandra,
till möten och kontakt. Att gå in i och dela någon annans kroppsuttryck
öppnar upp för kommunikation. Rörelser skapar energi och kan kanalisera
ut bunden energi, rörelsen hjälper till att bli av med frustrationer och släppa
på låsningar.
Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Vi har noterat hur dansen tydligt höjer energinivån. Vi har fått bekräftelse
ännu en gång, vilket vi även upplevt i tidigare arbete, att genom att spegla
och bekräfta varandra, så stärker det jag-känslan.
Vi har också sett glädjen i det opretentiösa i mötet med dansen – att släppa
all prestige i hur själva rörelsen ska utföras.
Det som har varit svårt, som generellt är svårt i arbetet med denna målgrupp, är att motivera dem att vara med. Många kan ena dagen säga att det
ska bli roligt att dansa, för att nästa dag vara trötta, må dåligt och inte orka.
Vad händer efter projekttiden?
Vi kommer att fortsätta dansa på Tegelformsgatans servicebostad. Flera av
personalen har varit med och dansat och det har väckt nya sätt att kommunicera med brukarna som lever kvar i det dagliga livet.
Eventuellt finns det planer på att söka medel från Allmänna arvsfonden för
att fortsätta jobba med dans- eller tangoterapi för personer med neuropsykiatriska funktionshinder i Mölndals stad. Att utveckla detta projekt så att fler
personer kan få ta del av det.
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Gruppbostad Ringspinnaregatan

Från jord till bord, del 2

VILL DU VETA MER?
Projektledare
Anders Hajdu-Rafis
Enhetschef
Ylva Andersson

Bakgrund och syfte
Vi vill utöka förra årets mycket lyckade projekt med ett växthus. Syftet är att
ge brukarna en rolig och pedagogisk aktivitet som stimulerar alla sinnen och
bidrar till en aktiv vardag. Trädgårdsarbete uppskattas av de flesta boende
samt att se, känna och dofta på kryddor och grönsaker. Att få vara med från
start och se hur det växer och sedan skörda och tillaga det vi odlat.
De boende uppskattar trädgårdsarbete och ett växthus skulle innebära att
vi kan utöka den aktiviteten och odla fler grödor samt förlänga säsongen.
Vi vill ge brukarna möjlighet att utveckla sina kunskaper om odling och
varifrån maten kommer. Brukarna ska även vara med och tillaga maten. Det
finns även en tanke att vi genom detta får brukarna att äta nyttigare, mer
grönsaker, och därigenom må bättre.
Vad har hänt?
Vi har odlat grönsaker, frukter och örter i pallkragar, växthus (som vi köpt
in och byggt upp själva) samt bärväxter som vi planterat för att växa till på
lång sikt.
Samtliga brukare har varit delaktiga i bygge av växthus, odling och vid skörd.

Glädje med grönsaker
på matbordet från
egen odling.

Resultat för brukarna
Vi har under projektet fått en större grad av utomhusvistelse och personalen
tycker sig se ett ökat intresse av att äta grönsaker.
Vad har ni själva lärt er av projektet och projektarbetet?
Att det krävs tydliga riktlinjer och ett intresse från samtliga personal för att
det ska bli optimalt. Projektet behöver omtanke och tid genom hela projekttiden för att resultatet ska bli bra. Det har varit roligt att se brukarnas
engagemang och lyckliga miner när de fått äta av sin skörd. Även personal
har varit glada över att kunna gå till trädgården och hämta dagens sallad till
middagen.
Vad händer efter projekttiden?
Tanken är att en hel del av det som vi köpt in kommer fortsätta växa under 2017. Vi kommer att så på nytt under början på våren när frosten har
försvunnit. Vi hoppas på fortsatt intag av (till största delen ekologiskt) bra
egenodlade grönsaker, frukter, bär och örter.
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OMSLAG

Projekt med lokala
utvecklingsmedel
Sedan 2010 har vård och omsorgsnämnden
varje år avsatt 300 000 kronor i lokala
utvecklingsmedel. Syftet är att verksamheterna
inom vård och omsorg ska kunna genomföra
projekt som kan leda till ökad kvalitet för
brukarna.
2016 genomfördes 16 projekt med hjälp av
lokala utvecklingsmedel.
I den här katalogen presenteras 2016 års
projekt, från idé till resultat.
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