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Förord 
 
 
På regeringens initiativ fick Socialstyrelsen 2007 uppdrag att fördela drygt 1,3 
miljarder kronor för att stödja kommun och landsting i deras arbete med att utveckla 
vård och omsorg av äldre personer. Initiativet grundar sig på resultaten av nationella 
jämförelser i Sverige inom vård och omsorg av äldre. Det bedömdes att kvaliteten 
behövde höjas, på såväl det medicinska omhändertagandet som det sociala innehållet 
i äldreomsorgen. Regeringen uttryckte också att rehabilitering inom vård och omsorg 
om äldre behöver utvecklas bl.a. när det gäller samverkan i planering, uppbyggnad 
och genomförande av rehabiliterande verksamhet. Speciellt uttrycks att ett 
rehabiliterande förhållningssätt behöver utvecklas och att vård- och omsorgspersonal 
behöver få handledning i olika rehabiliteringsmetoder. 
 
Skarpnäcks stadsdel ansökte om och fick medel från Socialstyrelsen för fem projekt 
inom stadsdelen. Dessa rör olika delar av den kommunala äldreomsorgen och syftar 
till att utveckla personalens kompetens, metoder och organisation av arbetet i såväl 
hemtjänst, boende som vård av äldre. De fem projektområdena är demensvård, 
korttidsvårdens sociala innehåll, förebyggande hembesök, rehabilitering samt en 
samordningsfunktion riktad mot samtliga pågående projekt. 
 
Denna rapport beskriver hur projektet rehabilitering i vardagen i Skarpnäcks stadsdel 
utfallit år 2008. 
 
Det är vår förhoppning som anlitade utvärderare, att denna rapport ska ligga till grund 
i den fortsatta utvecklingen av vardagsrehabilitering riktade till äldre i Skarpnäcks 
stadsdelsområde. 
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KAPITEL 1 INLEDNING 
BAKGRUND 

Alltsedan Ädelreformens genomförande 1992 har ett speciellt intresseområde varit 
äldres behov av rehabilitering (Socialstyrelsen 1996). I Regeringens proposition 
Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, mål, inriktning och förslag till åtgärder 
1998 framhölls bl.a. att rehabilitering räknas till vård och omsorg som ska inriktas på 
att stödja den enskilde till att kunna bo hemma så länge som han eller hon önskar 
(Proposition 1997/98:113). Ytterligare poängterades detta i en proposition från 2005 att 
”öka de äldres möjlighet till ändamålsenligt boende högt upp i åldrarna” bl.a. genom att 
vidta ”åtgärder för personalens utveckling, kompetensförsörjning och en god 
arbetsmiljö inom äldreomsorgen” (Proposition 2005/06:115). I ljuset av den ökande 
andelen äldre i samhället i kombination med att allt fler multisjuka och 
funktionsnedsatta får vård hemma ställs särskilda krav på en välfungerande och 
kompetent kommunal vård och omsorgspersonal. 
 
I Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd används följande definition av 
rehabilitering: 
 

insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller 
bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett 
självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället. 

    (SOSFS 2007:10 (M och S)) 
 
Detta är av särskilt intresse för vård och omsorg om äldre då det inte är specificerat var 
rehabiliteringen ska äga rum, utan förutsätts att den sker där den äldre befinner sig, i 
eget hem eller särskilt boende. Rehabiliteringsansvaret omfattas specifikt av Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) dock kommenteras i Socialtjänstlagen (2001:453) 
kommunens samverkansroll gällande rehabiliteringsområdet. 
 
I syfte att kartlägga rehabiliteringsresurser och belysa sjukgymnasters och 
arbetsterapeuters arbetssituation genomfördes en enkätundersökning både i kommunal 
äldreomsorg och landstingets primärvård (Socialstyrelsen 2003). Det framkom bl.a. att 
kommunerna inte hade tillräckligt med rehabiliteringsresurser. Det handlade inte enbart 
om den formellt utbildade rehabiliteringspersonalen utan också om att vård och 
omsorgspersonal dagligen behöver arbeta med rehabiliteringsinsatser för att stödja 
rehabiliteringen för den enskilde äldre (a.a.). 
 
Mot denna bakgrund kan man se att rehabilitering som ursprungligen varit en 
professionsspecifikt avgränsad åtgärd riktas mot att involvera flera professioner och att 
rehabilitering ska vara ett vardagligt göromål.  
 
 
Att utvärdera är att bedöma och att bedöma är att värdera och beskriva effekter 
(Vedung 1998, s 20). Grunden till utvärdering är ett systematiskt tillvägagångssätt och 
analytiskt tänkande (a.a.). Självklart är att utvärdering är en bedömning i efterhand och 
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inte på förhand, man blickar tillbaka för att ge vägledning framåt (a.a.). Vedungs 
definition av utvärdering ligger till grund för föreliggande utvärdering. 
 

Noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig 
verksamhet, vilken anses spela en roll i praktiska beslutsituationer. 

    (Vedung 1998, s 20) 
 
Intern utvärdering s.k. självvärdering och extern utvärdering är två kompletterande 
strategier för utvärdering där fördelar och nackdelar med respektive strategi uppväger 
varandra. Den interna utvärderaren har tillgång till fyllig information om projektet och 
kan utföra utvärdering inom en relativt snabb tidsram. Å andra sidan kan det vara svårt 
att inta en objektiv position till ett projekt som man har haft till arbetsuppgift. I 
klarspråk är det svårt att förhålla sig öppet kritisk till sådant man varit delaktig i. Vidare 
finns risk för att organisatoriska aspekter påverkar tolkningen av den interna 
utvärderingen så att det passar som argument för framtida planer för verksamheten och 
då antingen i positiv eller negativ riktning (a.a.).  
 
Den externa utvärderaren har möjlighet att förhålla sig mer objektiv, i synnerhet om 
man inte har en bindning till uppdragsgivarna och dessutom innehar särskild kompetens 
i utvärdering. Emellertid arbetar den externa utvärderaren med en mycket längre 
tidsram med bl. a. multipla och komplicerade datainsamlingar samt tidskonsumerande 
skrivande av rapporter för publikation (Vedung 1998). 
 
 
REHABILITERING OCH CENTRALA BEGREPP 

 
Som tidigare nämnts i bakgrunden använder Socialstyrelsen följande definition av 
rehabilitering: 
 

insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller 
bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett 
självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället. 

    (SOSFS 2007:10 (M och S)) 
 
Denna definition tycks omfatta både det allmänna och specifika i 
rehabiliteringsinsatser, dock inte närmare preciserat. En specifik rehabiliteringsinsats 
utförs av sjukgymnast och arbetsterapeut och kräver kunskap om den aktuella 
sjukdomen eller skadan och dess behandling. Vid överlåtelse av rehabiliteringsinsats 
till annan personal sker det genom delegering. Från en rad olika källor pekas på en 
utveckling av vad som är vardagsrehabilitering (Socialstyrelsen 2003, Månsson et al 
2006, Åhlfeldt et al 2007). Allmänna rehabiliteringsinsatser kan benämnas 
vardagsrehabilitering och är oberoende av sjukdom och kan utföras av vård och 
omsorgspersonal1. Arbetet utgår från ett s.k. rehabiliterande förhållningssätt. Planering 
och utförande sker på ett sådant sätt att vårdtagaren ges möjlighet att bibehålla sin 
funktionsförmåga. Det krävs ingen formell yrkeskompetens men handledning och 
                                                 
1 Med ordet allmän i detta sammanhang menas inte mindre viktig 
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utbildning för att kunna genomföra dagliga rehabiliteringsinsatser behövs från 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Hörnstenen i vardagsrehabilitering är 
Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt som innebär att vård och 
omsorgspersonal intar en stödjande hållning vad gäller vårdtagarens dagliga liv med 
allehanda aktiviteter. Det gäller att väcka vårdtagarens intresse för sina egna resurser 
och möjligheter samt att uppmuntra till eget initiativ, egen problemlösning och eget 
handlande. Förhållningssättet bör genomsyra hela verksamheten och baseras på en 
gemensamt formulerad värdegrund (Månsson et al 2006, Åhlfeldt et al 2007). 
 
 
Handledning intar en mycket betydelsefull pedagogisk grund i det här projektet. 
Handledning som begrepp vilar på ett ursprung i skråväsendet från 1100-talet med 
lärlingar, gesäller och mästare (Lauvås & Handal, 2001 Näslund 2004). Den s.k. 
skråordningen banade vägen från lärling till mästare. Den bestod av ett informellt 
lärande där lärlingen successivt växte in i yrket. Den praktiska skickligheten överfördes 
genom förevisning och imitation (a.a.). Olika typer av handledning har växt fram 
beroende på handledningens syfte och vilken målgrupp den riktar sig till (a.a.). Man har 
i litteraturen försökt att begreppsligt avgränsa handledning utan att lyckas. En 
bidragande orsak kan vara att begrepp som konsultation, rådgivning, supervision 
används parallellt med handledning. Som ytterligare komplikation kan handledning 
både ses som en typ av verksamhet och en formell funktion. För det här projektet kan 
det vara belysande att använda begreppet yrkesinriktad handledning som en del av 
praktisk yrkesutövning. Den form av handledning som idag utförs i samband med 
utbildningsinsatser inom vård och omsorg ses som självklar för att stimulera lärandet. 
 
 
UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Det övergripande syftet med denna utvärdering är att studera i vilken utsträckning 
projektet Rehabilitering i vardagen har uppfyllt de mål som formulerats för projektet 
under ett första år. Ett centralt delsyfte i utvärderingen är att medverka till 
metodutveckling inom äldreomsorgen genom att identifiera framgångsfaktorer och 
hinder vid implementering, organisation och genomförandet av projektet, se kapitel 4. 
 
De konkreta frågeställningarna är: 
 

• Hur har projektets organisation, implementering och rekrytering av målgrupp 

påverkat möjligheterna till att uppnå uppställda mål? 

• Har val av arbetsmetoder påverkat möjligheterna till att uppnå uppställda mål? 

• Vilka resultat uppnått i relation till uppställda mål? 
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METOD 

Utvärderingsmodell och metoder för datainsamling 

Den utvärderingsmodell vi valt kan övergripande karaktäriseras som en kombination av 
en måluppfyllelseutvärdering vars primära syfte är att undersöka och kritiskt granska 
om projektet uppfyller uppsatta mål (Vedung 1998) och en utvärdering av olika 
aktörers syn på projektets utveckling. I huvudsak ställs två grundfrågor i en 
måluppfyllelseutvärdering: svarar resultatet på de uppställda målen och, i sådana fall, är 
det rimligt att anta att detta beror på den genomförda insatsen. Utvärderingen som tar 
fasta på aktörernas syn på projektets villkor och utveckling fokuserar mer på att ge en 
nyanserad bild av projektets arbetsmetoder. I utvärderingsteorin benämns den senare 
ansatsen som reflexiv och kvalitativ till sin karaktär (Gould 2003). Denna utvärdering 
är med andra ord en kvalitativ undersökning som beskriver och tolkar involverades 
aktörers (projektledare, styrgruppsrepresentanter) åsikter kring arbetsprocess, 
organisation, resultat mm. Vid analysskedet sammanförs tidigare forskning och 
erfarenheter av betydelse för problemområdet. 
 
 
Fyra olika former för datainsamlingsmetoder har använts i projektet. 
 

1. Insamling av relevant material som berör projektet 
 

I syfte att få en så heltäckande bild som möjligt av projektets intentioner har olika typer 
av dokument såsom skrivelser och informationsmaterial samlats in och bearbetats. 
Dessa är: 
 - Socialstyrelsens information om stimulansbidrag till kommuner och  
 landsting för insatser inom vård och omsorg av äldre (Socialstyrelsen  
 2007) 
 - beslutsunderlag för ansökan till Socialstyrelsen, Skarpnäcks  
 stadsdelsnämnd 

- projektplan och slutrapport 
 - informationsmaterial som användes för att genomföra projektet 
 - informationsmaterial som användes för att stimulera till fortsatt arbete  

med rehabiliterande förhållningssätt 
 
Dokumenten har utgjort ett underlag för kapitel 3 i denna studie. 

 

2. Intervjuer med nyckelpersoner 

Utvärderingen baseras på intervjuer med projektledaren, den centrala projektledaren 
samt deltagare i styrgruppen. Intervjuerna omfattade alla aktörer som var verksamma 
vid utvärderingsstudiens utförande. Dessa intervjuer har varit individuella med 
projektledaren och den centrala projektledaren och med utgångspunkterna från två 
fokusgruppsintervjuer. Dessa genomfördes med alla projektledare i en grupp och alla i 
styrgruppen i en annan. Intervjuerna har genomförts med en intervjuguide som består 
av sex intervjuteman viktiga beståndsdelar vilka är viktiga för utvärderingen (se 
bilaga): 
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- implementering 
- organisation 
- samverkan 
- resultat 
- brukarna  
- omvärldstankar 

 
Intervjuguiden presenterades inledningsvis för intervjupersonerna som på så sätt kunde 
följa var i intervjun man befann sig. Följdfrågor var förberedda i fall inte presentationen 
av temana stimulerade till reflektion (Kvale & Brinkman 2009). 
 
Det bearbetade materialet från intervjuerna används som underlag i kapitel 3 som stöd 
för beskrivningen av projektets olika faser utifrån aktörernas perspektiv och följer i 
stora drag den intervjuguide som använts.  
 
 
Nedanstående tabell belyser vilka funktioner som berördes av intervjuerna och de 
intervjuades grupptillhörighet 
 
 
 
Tabell 1. Intervjupersonernas funktion och grupptillhörighet 
 

Funktion Grupptillhörighet  

Central projektledare 
 

projektgrupp 

Projektledare Rehabilitering i vardagen 
 

projektgrupp 

Avdelningschef 
Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning 

 
styrgrupp 

Enhetschef  
Hemstödsområden, demensdagvård och social dagverksamhet 

 
styrgrupp 

Enhetschef  
Hammarby servicehus 

 
styrgrupp 

Enhetschef  
Hemtjänsten 

 
styrgrupp 

 
 
 
Intervjuerna har utgjort underlag för kapitel 3. 
 
 

3. Anteckningar förda vid regelbundna möten med den centrala 
projektledaren 

 
För att samordna de projekt som pågick parallellt 2008 i Skarpnäcks stadsdel 
anställdes, format som ett separat projekt, en central projektledare. Utvärderingen för 
detta presenteras i en separat rapport.  
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4. Insamling och analys av relevant forskning inom området 

En litteraturgenomgång är en metod för att bedöma kunskapsläget inom ett 
intresseområde (Bowman 2007). Man jämför också hur man gått tillväga och vilka 
uppnådda resultat som erhållits vid liknande projekt. Grunden är en systematisk 
litteratursökning, och vi har använt oss av både nationella och internationella 
(forsknings-) rapporter och vetenskapliga artiklar med avgränsning till de senaste 10 
åren. 
 
Beskrivningen av tidigare studier är presenteras sist i kapitel 1. 
 
 
 
TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR OCH STUDIER 

 
På Gotland genomfördes och utvärderades ett utvecklingsarbete mellan 2004 och 2005: 
Utvärdering av Gråbo-projektet – ett utvecklingsarbete kring rehabiliterande synsätt 
inom särskilt boende (Malkan Nelson & Öhrström 2005). Målsättningen var att skapa 
ett särskilt boende som präglas av ett rehabiliterande synsätt genom att arbeta fram ett 
sådant. Projektet omfattades av ett servicehus med 103 lägenheter. Inledningsvis 
genomfördes en omfattande genomgång av relevanta styrdokument och 
arbetsbeskrivningar såsom hjälpmedelsrutiner och rehabiliteringspersonalens 
tillgänglighet. Vidare mättes en rad olika aspekter, som t.ex. vårdtyngd, 
hemtjänsttimmar, förekomst av fallolyckor samt hjälpmedelskostnader. 
Fokusgruppsintervjuer gjordes med representanter från alla personalgrupper. Resultatet 
påvisar en i viss mån inte helt tydlig bild i antal fallolyckor, vårdtyngd mm. Men det 
fanns tydliga framgångsfaktorer identifierade av personalen såsom närhet till 
sjukgymnast/arbetsterapeut, tydligare skriftliga rutiner, stöd och handledning. Det 
tolkas som att ett rehabiliterande förhållningssätt påverkar behovet av hälso- och 
sjukvårdinsatser och socialtjänstinsatser, minskar hjälpmedelsbehov och höjer 
aktivitetsnivån hos de boende. 
 
 
Under 2007 genomfördes i Enskede-Årsta-Vantör stadsförvaltning ett projekt kallad 
Utveckling av vardagsrehabilitering på vård- och omsorgsavdelning (Person & 
Skawonius 2008). Projektet genomfördes på Stureby vård- och omsorgsboende och 
leddes av en sjukgymnast och en arbetsterapeut. Övergripande syfte var att 
livskvaliteten för de boende skulle öka och att de skulle ges större möjlighet att utföra 
vardagsaktiviteter. Insatserna för att uppnå syftet skulle baseras på att ett 
vardagsrehabiliterande synsätt skulle tydliggöras och genomsyra hela verksamheten. 
För att de boende skulle få en adekvat rehabiliteringsinsats genomfördes studiecirklar, 
handledning, tydliggörande av dokumentation, skriftliga instruktioner samt 
kontaktvägar. Utvärderingen genomfördes med de 10 boende med instrument som 
mäter aktivitetsnivå samt en enkät och kompletterande intervju riktad mot personalen. 
Resultaten visar att de boende under projekttiden fick en förbättrad aktivitetsnivå eller 
åtminstone bibehållen. Personalen uppskattade studiecirklarna, var nöjda med 
handledningen samt önskade ett utökat samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut. 
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Från Australien rapporteras om ett prov med ett strukturerat multifaktoriellt 
rehabiliteringsprogram som riktade sig till äldre som kommit in på akutsjukhus 
(Mudge, Giebel & Cutler 2008). Programmet var individuellt anpassat och riktade sig 
inte bara mot kroppsliga rehabiliteringsinsatser utan också att mental stimulans skulle 
ges. Ett hundra tjugofyra patienter deltog i endera till rehabiliteringsprogram eller 
kontrollgrupp. Tidigt under vårdtiden träffade patienterna en sjukgymnast som 
planerade för den äldre och ett multidisciplinärt team bidrog med uppföljande insatser. 
Resultaten visar att de som var med om programmet hade bättre funktionsstatus, färre 
incidenter med förvirring och färre antal fallolyckor rapporterades. 
 
 
I övrigt är det svårt att hitta fler rapporter där särskilt boende och rehabiliterande 
förhållningssätt är i fokus. Närliggande område d.v.s. den öppna hemtjänsten är enligt 
vårt sätt att se på det här utvecklingsområdet högst relevant. 
 
I en rapport från FoU-Jämt Vardagsrehabiliteringens roll i kommunens hemtjänst 
beskrivs effekten av Östersunds kommuns satsning på hemrehabilitering (Månsson et al 
2006). Övergripande syfte i undersökningen var att beskriva hur undersköterskor och 
vårdbiträden ser på sin roll som rehabiliterare samt beskriva vilka problem och 
utvecklingsområden som ansågs viktiga. Ett flertal sjukgymnaster och arbetsterapeuter 
anställdes för att tillsammans med undersköterskor och vårdbiträden bilda hemteam. 
Deras målsättning var att införa ett rehabiliterande arbetssätt till gagn för de äldres 
livskvalitet och att bibehålla funktionsförmågan. Sjukgymnasterna och 
arbetsterapeuterna ledde utbildningsinsatserna och handledde vårdpersonalen i det 
praktiska rehabiliteringsarbetet. Projektledningen konstaterade att med målsättningen 
att tillägna sig ett rehabiliterande förhållningssätt ställdes krav på att man måste 
förändra sitt sätt att arbeta och se på sin yrkesroll. För att kunna jämföra effekterna av 
satsningen på hemrehabilitering jämfördes resultatet med resultat från grannkommuner 
som inte satsat på hemrehabilitering. Vid fokusgruppsintervjuerna med ca 60 personal 
vid två separata tillfällen framkom att de flesta ansåg sig arbeta aktivt med 
vardagsrehabilitering och såg sig som ”rehabiliterare”. Detta förutsatt att hemteamen 
var välfungerande samt att det fanns tillgång till sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 
Vidare framkom betydelsen av att arbetsledningen hade en positiv inställning till 
vardagsrehabiliterande förhållningssätt uttryckt i både handling och ord. Från 
kontrollgruppen rapporterades att man inte hade någon uppfattning om 
vardagsrehabilitering alls. Resultatet från undersökningen har inspirerat Östersunds 
kommun till att fortsätta arbetet med att utveckla vardagsrehabiliteringen. 
 
Nestor FoU-center genomförde projektet Rehabiliterande och aktiverande 
förhållningssätt inom hemtjänsten i Tyresö kommun mellan 2005 och 2007 (Åhlfelt et 
al 2007). Personalen skulle få kunskap om ett nytt förhållningssätt i sitt arbete med 
äldre. Projektet syftade till att stärka förutsättningarna för de äldre att bo kvar i hemmet, 
öka deras välbefinnande och möjligheten att klara av vardagliga aktiviteter. Det sågs 
som ett utbildningsprojekt då även utbildningsmaterial skulle tas fram och utvärderas. 
Utbildningen gick ut på att skapa ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt 
hos hemtjänstpersonalen genom studiecirklar och situationsanpassad handledning i de 
äldres hem. Utvärdering genomfördes med ett frågeformulär som mäter självskattad 
hälsorelaterad livskvalitet samt en intervju med frågor bl. a. om vad man får för hjälp 
av hemtjänst eller närstående, om man själv deltar i arbetet tillsammans med 
hemtjänsten. Före och efter utbildningsinsatsen intervjuades 22 äldre vilka också 
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besvarade frågeformuläret. Resultatet visar att de äldres hälsorelaterade livskvalitet 
förbättrades samt att de deltog mer i hemtjänstinsatserna. Studiematerialet som togs 
fram i det projektet är det som användes även här (se kap 2). 
 
 
Sammanfattningsvis har det visat sig vara svårt att få tag i internationella 
undersökningar som speglar vardagsrehabilitering i såväl ordinärt boende som särskilt. 
En förklaring kan vara att vardagsrehabilitering är ett relativt nytt område men också att 
det består av två tydliga delar, nämligen att sjukgymnastens och arbetsterapeutens 
arbetsfält utökas samt att hemtjänstpersonalens/vårdpersonalens yrkesroll förändras 
mot ett mer rehabiliterande förhållningssätt. Som exempel på det förra diskuterar fem 
amerikanska författare om sjukgymnastikens nya roll i hemvård i USA (Coke et al 
2005). I en annan artikel diskuteras att det finns en särskild omvårdnadsmodell 
benämnd geriatric rehabilitation nursing (Arve & Lauri 2004). Vidare kan nämnas att 
studier med kostnadsnyttoanalys är i högsta grad angeläget att genomföra. I en studie 
med konstandsnyttoanalys kan det tas hänsyn till övergripande samhälleliga 
ekonomiska aspekter som ett lokalt projekt rimligtvis inte kan tillmötesgå. 
 
 
RAPPORTENS DISPOSITION 

Utvärderingsrapporten består av fyra kapitel där första kapitlet utgörs av en 
introduktion till uppdraget och dess utformning med bakgrund och presentation av för 
studien centrala begrepp. I kapitlet redogörs även för utvärderingens syfte, 
frågeställningar samt metod. Kapitel 2 innefattar en redogörelse för hur projektet 
Rehabilitering i vardagen var planerat för att ge förståelse för vilka förutsättningar som 
fanns vid starten. I kapitel 3 redogörs för projektledarnas och styrgruppsmedlemmarnas 
syn på implementering av projektet, projektets organisation och arbetsmetoder, resultat 
samt samverkan mellan olika aktörer och avslutningsvis sammanfattande kommentarer. 
En presentation av projektets framgångsfaktorer och problem presenteras i fjärde 
kapitlet tillsammans med en sammanfattande diskussion och preliminära slutsatser. 
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KAPITEL 2 PROJEKTETS UTFORMNING OCH RAMAR 
INLEDNING 

I det här avsnittet kommer vi att göra en kommenterande beskrivning av hur projektet 
Rehabilitering i vardagen framträder i framförallt projektplanen (Reimers 2008a) som 
låg till grund för genomförandet av projektet. Syftet med att tidigt i rapporten gå 
igenom syfte, mål, målgrupp samt organisation är att ge en bild av de utgångspunkter 
som legat till grund för projektets genomförande och resultat. Genomgången av 
utgångspunkterna med kommentarer ger också möjligheter för den kritiske läsaren att 
ta del av vad vi som utvärderare uppmärksammar och kommer att fokusera på. Det blir 
också möjligt att ställa projektets utgångspunkter mot beskrivningen av dess faktiska 
utformning i kapitel 3. 
 
 
PROJEKTETS MÅL OCH UTFORMNING 

Projektledaren för Rehabilitering i vardagen har använt projektstyrningsmodellen Lilla 
Ratten som guide och hjälpmedel vid upprättande av projektplan och slutrapport enligt 
en strävan från Stockholms stad att åstadkomma en enhetlig projektstyrning inom 
kommunerna2. Projektmodellen beskriver hur man ska arbeta med ett projekt för att 
uppnå avsedda mål på effektivaste sätt. Modellen ger riktning hur man planerar och 
genomför ett projekt men också beställer, följer upp och styr det. Till sin hjälp har man 
bl. a. beskrivning av projektprocessen, rollfördelning, checklistor samt mallar. 
Enhetliga former för projektstyrning har kritiserats då man anser att kreativitet och 
initiativ kan hämmas vid genomförande av projekt. Å andra sidan kan lätthanterliga 
projektstyrningsmodeller som inte fordrar särskild kompetens i projektledning, stödja 
genomföring och uppföljning i så omfattande och varierande verksamheter som t.ex. 
Stockholms stad bedriver (Jawad & Nebel 2006). Projektledaren Maria Reimers hade 
inte möjlighet att genomgå kurs i Lilla Ratten. Vi kommer i den här genomgången att 
följa den struktur som finns i projektplanen.  
 
 
Projektets mål och syfte 

I enlighet med projektstyrningsmodellen Lilla Ratten formuleras effektmål respektive 
projektmål. Effektmål relateras till vilka effekter som projektet kommer att ha på 
verksamheten vari projektet bedrivs och avser såväl kortsiktiga som långsiktiga. 
Projektmålen ska vara formulerade på ett mer precist sätt, relaterande till projektet och 
därtill mätbara. Nedan återges de olika målen och senare kommer vi att kommentera 
dem. Vi inleder med att citera projektplanens formuleringar för att sedan kommentera 
formuleringarna utifrån vårt uppdrag att utvärdera genomförandet (Reimers 2008a). 
 
 
 
 

                                                 
2 Stockholms Stads projektmodell – Lilla Ratten 
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Följande effektmål formulerades:  
 

• De boende som ingår i projektet ska uppleva en förändring till det bättre med 
avseende på hälsa, aktivitet och livskvalitet efter avslutat projekt. 

• Vårdpersonalen ska ha en ökad kunskap och förståelse för vardagsrehabilitering 
efter avslutat projekt. 

•  I genomförandeplanen ska mål för den boendes vardagsrehabilitering 
fastställas och följas upp regelbundet. 

• Vårdpersonalen ska förstå vikten av ett förändrat arbets- och förhållningssätt, att 
se till det friska hos varje boende.   

 
 
Följande projektmål formulerades:  
 

• Cirka 30 av de anställda ska ha genomgått studiecirkel i vardagsrehabilitering. 
• Cirka 30 av de anställda ska ha fått praktisk handledning i vardagsrehabilitering 

hos den boende. 
• Genomförandeplaner ska ha tydliga mål i vardagsrehabilitering för den boende. 
• Alla anställda ska ha kunskap om vardagsrehabilitering och arbeta mot 

gemensamma mål för den boende. 
• De boende ska uppleva sig delaktiga i sin egen hälsa och aktivitetsnivå.  

 
 
Utifrån ett utvärderingsperspektiv är det bra när projektet försöker formulera tydliga 
mål. Som framgår av effektmålen finns ambitionsnivån hög givet projektets ramar och 
resurser. Projektet ska resultera i att de äldre som ingår i projektet ska ha tillgång till 
rehabilitering i vardagen samt känna sig delaktiga i sin hälsa och aktivitetsnivå. För att 
nå dessa mål ska vårdpersonal utbildas i ett rehabiliterande förhållningssätt med 
insatser i form av studiecirklar, praktisk handledning och användning av 
genomförandeplan. 
 
Övergripande finns det en logisk relation mellan effektmål och projektmål. 
Projektmålen är mätbara i den betydelsen att insatserna är formulerade så att det går att 
avgöra om dom är utförda eller inte. Svårigheten i den här typen av projekt är att det är 
svårt att avgöra om insatserna lett till de effekter man ville uppnå – särskilt effekten att 
alla anställda ska ha kunskap om vardagsrehabilitering och arbeta mot gemensamma 
mål men också att de boende ska uppleva sig delaktiga i sin egna hälsa och 
aktivitetsnivå. Vi kommer att studera projektets ambitioner satt i relation till de villkor 
som funnits för genomförandet och därefter dra slutsatser kring framgångsfaktorer och 
problem.  
 
 
Målgrupp och rekryteringsprocess 

Projektet riktade sig till som framgår av målformuleringarna till både personal och 
boende på Hammarbyhöjdens servicehus (Reimers 2008a). Servicehuset har 95 
lägenheter och 98 boende. Där finns sammanlagt 45 anställda vårdbiträden och 
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undersköterskor samt tre sjuksköterskor som arbetar med de boende. Det finns också ett 
rehabiliteringsteam bestående av en sjukgymnast och en arbetsterapeut. Teamet ingick 
inte målgruppen för projektet utan hölls kontinuerligt informerade. Målsättningen på 
Hammarbyhöjdens servicehus är att de boende ska kunna bo kvar till livets slut. 
Följaktligen kommer vårdbehovet öka med tilltagande funktionsnedsättningar med 
tiden. Vid tidpunkten för projektet var vårdtyngden hos många stor och behovet av 
frekventa insatser av vårdpersonalen stort (a.a.). 
 
För att erhålla den egentliga målgruppen för projektet granskades alla boendes behov 
av rehabilitering. Man fann att vissa boende av hälsoskäl bedömdes vara för dåliga för 
att medverka, och att andra redan hade så mycket vardagsrehabilitering att någon 
nämnvärd förbättringsgrad inte kunde förväntas. Därför kom den egentliga målgruppen 
att bestå av 10 personer d.v.s. ca 10% av de boende. Deltagarna bland personalen 
valdes ut av arbetsledningen och kom att bestå av drygt 30 personal (ca 2/3). 
 
 
Metoder och utvärdering 

I projektplanen (a.a. sid 7) beskrivs relativt ingående hur projektets skulle genomföras.  
Här återges de utbildnings- och handledningsinsatsen som projektledaren använde i 
komprimerad form. Den bygger på såväl projektplan som projektets slutrapport från 
december 2008 (Reimers 2008a, 2008b).  
 
Metoden som valdes för att höja kompetensen bestod av tre delar: ett 
studiecirkelmaterial, praktisk handledning samt genomförandeplan. Materialet till 
studiecirkeln kom från Nestor FoU-center och bestod av en studiehandledningsbok 
”Rehabiliterande & aktiverande förhållningssätt”. Denna riktar sig till undersköterskor 
och vårdbiträden inom särskilt boende för äldre. Även läroböckerna ”Rehabilitering” 
och ”Geriatrik” från Libers förlag införskaffades som referenslitteratur.  
 
Studiecirkeln 
Studiecirklar med fyra grupper med 7-9 deltagare vardera planerades och genomfördes 
under projektåret (Reimers 2008b). Två grupper genomförde cirkeln under våren och 
två under hösten. Deltagarna valdes ut av arbetsledningen på servicehuset.  
Projektledaren ledde studiecirkeln som omfattade 2 timmar varannan vecka och var 
förlagd på arbetstid. Vid vissa tillfällen inbjöds andra yrkeskategorier att delta som 
”experter” på sitt område. Varje studiecirkeltillfälle hade sitt tema och således arbetade 
man med åtta olika teman. Dessa var:  
 

• Vardagsrehabilitering för äldre 
• Att klara aktiviteterna i vardagen 
• Förhållningssätt vid stroke och Parkinsons sjukdom  
• Förhållningssätt vid ledsjukdomar och frakturer  
• Arbetsteknik och ergonomi  
• Strategier i vardagen vid nedsatt minne  
• Bemötande- ett givande och ett tagande  
• Samarbete - med den äldre i centrum 



Projektet Rehabilitering i vardagen 
 

12 

 
Sammanfattningsvis berördes i studiecirklarna flera aspekter i vardagsrehabilitering 
utifrån grundkunskaper i ämnet, vilka aktiviteter som avsågs, sjukdomslära med 
sviktande funktioner, ergonomi, bemötande och samarbete. Inför varje tillfälle skulle 
deltagarna läsa på hänvisade sidor i böckerna. Det var uttalat av chefen att man fick 
göra detta på arbetstid, dock inte schemalagt. Cirkeltillfället inleddes med genomgång 
av hänvisade sidor och därefter textgenomgång i studiehandledningen samt praktiska 
moment. Vid varje tillfälle diskuterades dagens tema med hjälp av ett fiktivt fall Tora 
som bor på ett särskilt boende. Att diskutera i grupp var pedagogiskt betydelsefullt då 
man i diskussionen också kunde relatera till sitt eget dagliga arbete utifrån temat och se 
möjligheter och svårigheter. Man kunde också känna igen sjukdomar och händelser hos 
sina boende. Att använda ett fiktivt fall som Tora möjliggjorde friare diskussioner då 
ingen behövde ge egna exempel och hamna i förklaringar eller ursäkter (a.a. sid 5). 
 
Praktisk handledning 
Projektledaren följde samtliga av vårdpersonalen som deltog i studiecirkeln i det 
praktiska arbetet hos den boende under morgonarbetet då flera moment där har central 
betydelse i vardagsrehabiliteringen. Den boende blev tillfrågad om de kunde acceptera 
situationen. Gentemot vårdpersonalen intog projektledaren en iakttagande roll under 
morgonaktiviteten. Efteråt diskuterades hur man hade utfört det praktiska och om det 
fanns några alternativa sätt. Under detta skede var projektledarens roll rådgivande och 
stödjande samt att uppmuntra det som gjordes bra. Den praktiska handledningen sågs 
som en förutsättning för att få bra diskussioner vid cirkeltillfällena. Detta för att man 
ofta relaterar till de boende och sitt eget arbete.  
 
Genomförandeplan 
Med hjälp av en checklista från studiematerialet där man markerar vad den boende 
klarar/inte klarar i den dagliga aktiviteten formulerades mål för vardagsrehabiliteringen. 
Den fylldes i tillsammans med den boende av kontaktpersonen. Det fanns en strävan att 
den boende själv skulle försöka formulera vad som var viktigt för just honom/henne. 
Därefter formulerade kontaktpersonen ett mål som skrevs in i genomförandeplanen. 
 
Parallellt med det aktuella projektet pågick sedan 2007 ett projekt där 
genomförandeplaner skulle dokumenteras i ett särskilt datasystem (Projekt Social 
dokumentation). Å ena sidan sammanföll projektens intressen på så sätt att man både 
kunde dokumentera och föra in den senast formulerade genomförandeplanen. Å andra 
sidan kunde det komplicera situationen då personal redan arbetat med dokumentation 
och fann en ”tröghet” i att gå in i datasystemet igen för dokumentation av en ny 
genomförandeplan. 
 
 
Utvärdering  
Studiecirklarna utvärderades efter såväl halva studiecirkeltiden som dess slut. Den 
avslutande utvärdering kan ses som en reguljär kursutvärdering med skattning av vad 
som var bra och dåligt, vad man vill ändra på, kurslitteratur, studiecirkelmaterial, 
praktiska övningar, tidsaspekter, lokaler samt vad man lärt sig (a.a.). 
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Enligt projektplanen skulle de boende tillfrågas om hur de upplevde eventuella 
förändringar utifrån de egna behoven (Reimers 2008a). 
 
Sammanfattningsvis så använder projektledaren ett förhållandevis genomarbetat 
material från Nestor som grund för sitt projekt. Relationen mellan studiecirkelmötena 
och handledningen av personal är tydlig och vårt intryck är att handledningen är en 
förutsättning för att diskussionerna i studiecirkeln ska uppfattas som meningsfulla. Den 
avgörande frågan om i vilken utsträckning som metoden är optimal för att uppnå 
projektets mål är komplex och kräver mer ingående studier av cirkeldeltagarnas sätt att 
resonera om sitt arbete före och efter utbildningen för att kunna besvaras. Vi kommer 
att komma tillbaks till den här frågan i slutrapporten. 
 
 
Projektorganisation  

Projektet pågick mellan 080110 och 081231och leddes av projektledare Maria Reimers 
som är legitimerad sjukgymnast. I projektplanen redogörs relativt utförligt projektets 
organisation. Även här gör vi ett sammandrag av projektplanen och kommenterar 
efterhand. Våra erfarenheter från andra utvärderingar är att många projekts svårigheter 
att leva upp till målen är knutet till hur projektet är organiserat. För att ge en mer 
fullständig bild av organisationen har vi också använt material från intervjuer och andra 
dokument som inhämtat under studiens gång. Vi inleder med projektplanens ”syn” på 
projektledarens roll för att sedan gå över till att studera stödsystemet runt 
projektledaren.  
 
 
Projektledarens roll 

Projektet leds enligt projektplanen av en heltidsanställd projektledare vars roll är ”att 
inspirera personalen på Hammarbyhöjdens servicehus till ett förändrat arbets- och 
förhållningssätt” (a.a. sid 7). Denne har till uppgift att upprätta en projektplan och 
förankra projektet hos enhetschefen på Hammarbyhöjdens servicehus samt hos den 
centrala projektledaren. Därutöver ska projektledaren involvera berörd personal, 
rehabiliteringsenheten och de boende. Vidare ska projektledaren enligt planen involvera 
andra berörda aktörer både på lokal och central nivå. Samverkan skulle även kunna 
etableras med annat utvecklingsarbete inom ordinarie verksamheter.  
 
Projektledaren är följaktligen ensam om att både planera och genomföra insatserna3. I 
många projekt finns några medarbetare att samspela med och projektledarens roll är att 
leda teamets arbete. Att arbeta ensam ställer höga krav på självständighet hos 
projektledaren. Uppgiften är att både vara drivande utifrån projektidén och förankra 
arbetet i förvaltningen. Mot bakgrund av den arbetsformen är vi speciellt intresserade 
av samspelet mellan projektledare, styrgruppen andra projektledare. Låt oss granska 
styrgruppens och den centrala projektledarens mandat såsom det framträder i 
projektplanen.  

                                                 
3 Den här projektledaren hade andra projektledare med egna projekt att samverka med 
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Den centrala projektledaren, styrgruppen och referensgruppen 

I projektplanen slås fast att för att genomföra projektet krävs förutom projektledare 
också olika grupperingar såsom styrgrupp och referensgrupp. För att kunna ge 
projekten de bästa förutsättningarna ansökte förvaltningen om särskilda medel för en 
central projektledare på heltid. Den centrala projektledarens ansvar att samordna och 
stödja de projektledare som ansvarade för projekt med stöd av stimulansmedel från 
Socialstyrelsen. Vidare skulle denne delta i planering och utformning av styrdokument, 
den egna utvärderingen samt budgetuppföljning. Alla projektledarna skulle ha möte en 
gång i veckan organiserat av den centrala projektledaren.  
 
Styrgruppen skulle enligt planen bestå av äldreomsorgens beställar- och utförarchefer. 
Dess ordförande skulle vara avdelningschefen för Äldreomsorg och omsorg av 
personer med funktionsnedsättningar. Denne skulle representera och vidareförmedla 
information till ledningen genom att vara en del av den som avdelningschef. 
Förvaltningsledningen, styrgruppen och den centrala projektledaren är enligt 
projektplanen övergripande ansvariga för att projektets resultat ska utvecklas och följas 
upp.  
 
Till varje enskilt projekt skulle det också finnas en särskild referensgrupp. Gruppen för 
det aktuella projektet – rehabilitering i vardagen – skulle bestå av fem personer med 
två boenderepresentanter, vårdpersonal (SKAF-representant), sjuksköterska samt 
arbetsterapeut. 
 
Det framgår att det finns en tydlig plan för det sammanhang projektledaren ska ingå i. 
Den centrala projektledarens roll är som framgår förhållandevis utmejslad med stöd- 
och styrfunktioner i förhållande till projektledaren. Genom de regelbundna träffarna 
erbjuds denne ett kontext som möjligtvis kan kompensera den ensamma rollen som 
projektledare. Vidare har projektledaren en referensgrupp. Det är inte sagt i 
projektplanen vilken roll styrgruppen får visavi projektledaren. Här pekas mer på dess 
formella position och ansvar i förvaltningen. Vidare går det att tolka projektplanen så 
att styrgruppens idéer ligger i linje med förvaltningsledningens strategiska mål för 
äldreomsorgen.  Med utgångspunkt från projektplanen så ser vi det som centralt att 
studera relationen mellan projektledaren och det arrangemang med veckovisa träffar 
som den centrala projektledaren arrangerar. Ett annat centralt tema är att studera 
relationen mellan projektledare och styrgrupp. Syftet är att få en fördjupad förståelse 
och förklaring till projektets framgångsfaktorer och problem.  
 
 
Samarbete och samverkansparter 

För att kunna fullfölja projektet inleddes tidigt olika former av samverkan. Detta bestod 
olika möten som rörande planering och diskussion om de boendes situation och behov 
men också även rena personalmöten. Vidare fanns redan sjukgymnast och 
arbetsterapeut anställda på servicehuset. En samverkan med dessa förekom i samband 



Projektet Rehabilitering i vardagen 
 

  15 

med utbildningsinsatser i vardagsrehabilitering med samtliga nattanställda samt i 
studiecirkeln vid avsnittet om ergonomi. 
 
Som tidigare nämnts har detta projekt samverkat med projektet Social dokumentation. 
Ambitionen var att gemensamt formulera mål i vardagsrehabilitering som skulle införas 
genomförandeplanen. Ambitionen hos projektledaren var att införa mål i samtliga 
genomförandeplaner vilket visade sig inte vara möjligt.  
 
 
Sammanfattande kommentar 

Kapitlet har främst syftat till att ge en sammanhängande presentation av projektets 
utgångspunkter som sedan kan ställas mot dess faktiska genomförande. Vi kan 
konstatera att det i projektplanen ställs höga krav på projektledarens självständighet, 
initiativförmåga och kapacitet att samarbeta med olika intressenter. Målsättningen är 
ambitiös och det finns en genomarbetad metod/modell för att leva upp till projektets 
mål. I metoden ingår såväl studiecirkel som handledning av personal i det dagliga 
arbetet. I projektets stödsystem ingår regelbundna möten med andra projektledare för 
att diskutera projektrelaterade problem och en referensgrupp där mer specifika frågor 
kopplade till projektet kunde diskuteras. Som projektledare har engagerats en 
sjukgymnast med erfarenhet av rehabiliteringsarbete. Projektledaren har med andra ord 
specifika professionskunskaper inom projektets ämnesområde – vardagsrehabilitering.  
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KAPITEL 3 ORGANISATION OCH GENOMFÖRANDE 
INLEDNING 

Syftet med det här kapitlet är att visa vad som framkommit i intervjumaterial och den 
dokumentation vi tagit del av. Kapitlets struktur bygger på den tematisering av 
materialet som ligger nära den intervjuguide vi arbetade fram i projektets inledning. 
Det första temat är inriktat på förberedelsearbetet och starten i februari 2008. Därefter 
följer en genomgång av projektets organisering, arbetsmetoder, resultat och samverkan. 
I varje avsnitt kommer de olika aktörernas erfarenhet och syn på det aktuella temat att 
presenteras. Vi har i sammanställningen nedan skiljt mellan projektledarens och 
styrgruppens erfarenheter. 
 

IMPLEMENTERING 

Vad som föregick implementeringen var beskrivningen av vilka områden 
stimulansmedlen skulle riktas enligt Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2007). 
Rehabilitering i vardagen för de äldre var i fokus men också en betoning på att vård- 
och omsorgspersonal skulle få en adekvat utbildning fanns. Det fanns också en 
formulerad riktning i direktiven från Socialstyrelsen att ”stimulansmedlen ska efter 
lokala behov och prioriteringar användas ------- där de bedöms göra största nytta i varje 
enskilt landsting och enskild kommun” (a.a.). Som framgår av genomgången av 
projektets mål och utformning utifrån projektbeskrivningen, här presenterad i kapitel 2, 
finns en relativt genomarbetad plan för hur projektet skulle organiseras och 
implementeras (Reimers 2008a). Rekrytering till projektledare skedde genom en 
reguljär ansökningsprocess. Projektets egentliga målgrupp var definierad som boende 
personer på Hammarbyhöjdens servicehus samt anställda vård- och omsorgspersonal. 
Projektet pågick från februari 2008 till december 2008. 
 
Projektledarens syn på implementering 
I intervjun med projektledaren framgår att hon inte var involverad i ansökan av 
stimulansmedel till Socialstyrelsen. Den ursprungliga ansökan till Socialstyrelsen var 
kortfattad vilket innebar att när projektledaren startade sin anställning inledde hon med 
att skriva en mer detaljerad projektplan. I viss mån lämnades då frihet att formulera mål 
efter egen idé då det inte var mer preciserat i ansökan men också ta hänsyn till vilket 
behov fanns på servicehuset4. På servicehuset fanns redan en rehabiliteringsenhet, och 
det visade sig att detta projekt inte varit förankrat i det teamet. Den sjukgymnast som 
ingick i enheten hade varit tjänstledig och kom tillbaka vid tidpunkten för detta projekts 
start. Man visste att ett projekt skulle starta men hade inte medverkat i planeringen. I 
denna situation ansåg projektledaren att det var viktigt att framhålla sin roll främst som 
projektledare och inte sjukgymnast och uppfattade sig ha mandatet att samverka med 
den befintliga rehabiliteringsenheten. 
 
                                                 
4 Socialstyrelsen, Meddelandeblad Mars 2007. Mottagare: Socialnämnden eller motsvarande t. 

ex.stadsdelsnämnder med ansvar för vård och omsorg om äldre, Kommunstyrelsen, 
Landstingsstyrelsen/regionstyrelsen 
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Styrgruppens syn på implementering 
Den ursprungliga ansökan till stimulansmedel var skriven av administrativ personal och 
styrgruppen var då inte involverad. Under implementeringsskedet genomgick 
förvaltningen en omfattande omorganisation, som bl. a. hade till följd att de personer 
som utvecklat ursprungstankar och idéer inte längre var kvar i förvaltningen. 
Styrgruppen minskades, utbyte av stadsdelsdirektör och avdelningschef var också 
effekter av nämnda omorganisation. Vidare hade anställningen som central 
projektledare varit besatt med tre personer påspätt med ett avbrott under 
sommarmånaderna som påverkade överrapporteringen. Mot denna bakgrund hade 
styrgruppen svårt att återge hur implementeringen gått till.  
 
Sammanfattningsvis gav direktiven från Socialstyrelsen att stimulansmedlen skulle 
fördelas efter lokala behov vilket då föranleder en förberedelse i att ta reda på behoven. 
I och med att definiera de lokala behoven ges möjlighet att parallellt förankra projektet 
bland de anställda. Det var inte fallet i här. Varken projektledare eller någon av 
styrgruppens deltagare var aktiva i själva förhistorien. Vidare kom projektledaren att 
vara externt rekryterad.  
 
ORGANISATION 

Projektstyrningsmodellen Lilla Ratten följdes i projektet för att underlätta 
genomförandet. Regelbundna möten med styrgrupp och referensgrupp var beskrivna i 
projektplanen (Reimers 2008b). Styrgruppen kom att bestå av äldreomsorgens 
utförarchefer och dess avdelningschef tillika styrgruppens ordförande. En av 
styrgruppens deltagare var utförarchef för det aktuella servicehuset och hade i den 
egenskapen regelbundna träffar med projektledaren för att diskutera projektets 
uppläggning. Tillsammans med projektet Mötesplats servicehuset var detta speciella 
villkor för projektet. 
 
Projektledarens syn på organisation 
På förfrågan om relationen mellan projektledare och styrgrupp svarade projektledaren 
att hon hade träffat styrgruppen vid ett fåtal tillfällen. Hon hade inte en tydlig 
uppfattning om styrgruppens funktion specifikt, inte heller hur man som projektledare 
skulle kunna förhålla sig till styrgruppen mer än att lämna rapporter. Vid 
fokusgruppsintervjun med projektledarna ställde vi som intervjuare två idealmodeller 
för styrgruppens funktion mot varandra; dels som styrande/arbetsledande, och dels som 
bollplank och idégivare. Några menade att styrgruppen snarare kunde karaktäriseras 
som ”frånvarande”. Den varken styrde eller stimulerade till dialog men deltagarna 
underströk att de tyckte att styrgruppen inte var något hinder. 
 
Projektledaren uppfattade däremot att hon fick stöd av den centrala projektledaren och 
de andra projektledarna. 
 

”Projektgruppen med de andra projektledarna inom äldreomsorgsprojekten i 
Skarpnäck samt central projektledare har varit en förutsättning att komma vidare under 
året. Det har varit ovärderligt att ha denna grupp!” 

(Reimers 2008b) 
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Också den geografiska placeringen av projektledaren på Hammarbyhöjdens servicehus 
har givit förutsättningar att med lätthet träffa enhetschef och personal i syfte att 
genomföra projektet. 
 
Dock uppfattar projektledaren att projektet inte fortskridit som beräknat p.g.a. bl. a. 
omorganisation. 
 

Projektet har periodvis ”tappat styrfart” pga. förändringar i organisationen som byte av 
central projektledare (3 olika), nedläggning av enhet vilket lett till 
personalförändringar på Hammarbyhöjdens servicehus samt byte av äldreomsorgschef. 
Detta har gjort att inte alla önskvärda aktiviteter och idéer har kunnat genomföras, för 
att få önskvärda resultat av projektet.  

(Reimers 2008b) 
 
Styrgruppens syn på organisation 
Styrgruppens syn på sitt ansvar/uppdrag och relation till projektledarna var inte tydlig 
för styrgruppens deltagare heller. Dess roll hade inte diskuterats explicit i styrgruppen. 
Styrgruppen var identisk med ledningsgruppen för äldreomsorgens utförarenhet och en 
deltagare uttryckte att hon ansåg det naturligt att använda den konstellationen för 
styrgruppsarbetet. Det fanns en uppfattning hos några deltagare att projektledarna hade 
en rapporteringsskyldighet om ett enskilt projekt inte fortgick som planerat. 
 

Jag har en känsla av att man inledningsvis hade en rapporteringsskyldighet, att 
projektet fortgår. Det var mer det och sen är det väl självklart att på nåt sätt vi borde ha 
varit så insatta om det barkar iväg nån annanstans än det var tänkt så skulle man rätta 
till på rätt spår igen. Men vi har ju aldrig satt oss ner och diskuterat. 

                     (intervju med styrgrupp 081124) 
 
Sammanfattningsvis hade projektledaren relativt stor frihet i utformningen av 
projektet och uppfattade att hon hade stöd i projektledargruppen samt referensgruppen. 
I det dagliga arbetet kunde hon diskutera med enhetschefen som också var en av 
styrgruppsmedlemmarna. 
 
 
ARBETSMETODER 

Av projektplanen framgår att det fanns en ambitiös inställning till innehåll och metodik 
i projektet (Reimers 2008b). Som tidigare påpekats möjliggjorde den något fria 
formuleringen i styrdokumenten från givarna av stimulansmedlen, att det fanns 
utrymme för egen tolkning och initiativ om hur att planera och genomföra ett 
rehabiliteringsprojekt. Vad beträffar studiecirkelmaterialet föreföll det vara självklart 
att använda då det relativt nyss hade utarbetats och speciellt riktats till ett projekt som 
detta. För en närmare presentation hänvisas till föregående kapitel. 
 
Projektledarens syn på arbetsmetoder 
Projektledaren ansåg att det var ett bra utbildningsmaterial och att studiecirklarna 
stimulerade till diskussion och att deltagarna tog hjälp av varandra.  
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Metoden studiecirkel är jätte-bra. Det är faktiskt det, en lagom nivå. Det blir inte så 
mycket pekpinne och stå och säga att så här ska man göra utan man får reflektera själv. 
Och det har jag fått respons för det här att diskussioner har varit bra och böckerna och 
det var ett väldigt bra material så der är jag jättenöjd med. 

      (intervju med projektledare 081107) 
 
Studiecirkeltiden var i kursmaterialet satt till tre timmar men kunde här bara 
genomföras under två vilket uppfattades som stressigt. Vidare ansåg hon att det var 
viktigt att projektledaren vid den praktiska handledningen under morgonarbetet 
försäkrade sig om att de boende var informerade om avsikten med hennes närvaro. Att 
skriva mål för vardagsrehabiliteringen som sedan skulle föras in i genomförandeplanen 
visade sig vara svårt. Delvis sammanföll detta moment med det andra projektet Social 
dokumentation. 
 
Styrgruppens syn på arbetsmetoder 
Den medlem av styrgruppen som var insatt i projektet och dessutom var enhetschef på 
servicehuset uttryckte sig vara nöjd med metoden att använda studiecirklar med ett 
tidigare strukturerat och publicerat material. 
 

Det har varit jättebra på så sätt att studiecirklar med en fastställd tid, varje vecka med 
samma personal under ett halvår och så byter vi till nästa halvår med andra halvan så 
det har varit en stadig grupp och metod som faktiskt har satt sig. Man har haft ett 
ganska bra material och man har haft fallbeskrivningar för att kunna sitta ner och 
diskutera. Men det har varit en bra metod, lite av en innötningsmetod och att det föll så 
bra ihop med dokumentationen och jobba med genomförandeplaner också. Dom 
sammanföll bra.  

       (intervju med styrgrupp 081124) 
 
Denna styrgruppsmedlem uppfattade att det fanns vissa svårigheter att genomföra 
förberedelserna inför cirkelträffarna. Förberedelsen medförde att man snabbt kom in i 
dagens tema och inte behövda använda tid i själva studiecirkeln till det. 
 

Däremot att ha tid att förbereda sig som personal har varit svårare och hitta tiden. Man 
vill inte göra på sin fritid, läsa in ett fall eller läsa in en del i studielitteraturen eller 
skulle gärna haft en ”fri tid” att göra det på.  

       (intervju med styrgrupp 081124) 
 
Sammanfattningsvis är både projektledare och styrgrupp ense om att valet av metod 
var bra med hänsyn till att det var pedagogiskt upplagt för att stimulera aktivt lärande 
även om tiden inte alltid räckte till. 
 
 
RESULTAT 

Resultatet från detta projekt är hämtat från slutrapporten och sammanställningen av 
cirkelutvärderingen (Reimers 2008b). Av tidigare nämnda anledningar i kapitel 2 
utgjorde den egentliga målgruppen 10 boende på servicehuset. Av de 54 anställda på 
Hammarbyhöjdens servicehus genomgick 31 personer studiecirkel i 
vardagsrehabilitering. 33 av de anställda fick praktisk handledning i 
vardagsrehabilitering hos de boende. Genomförandeplaner med tydliga mål för 
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vardagsrehabilitering har till viss del uppfyllts. Sammantaget vid den skriftliga 
utvärderingen av studiecirklarna angav deltagarna att det varit intressant och lärorikt 
och att utbildningsformen varit bra. Valet av tidpunkt var bra men deltagarna har inte 
funnit tid till att läsa på inför cirkelträffarna och önskade att det skulle ha funnits. 
Litteraturen till kursen har varit bra och diskussionerna med andra har varit mycket 
givande. 
 
Projektledarens syn på resultatet 
 
I slutrapporten kommenterar projektledaren mål för mål (Reimers 2008b). Vad gäller 
projektmålen anges en adekvat måluppfyllelse för hur många som skulle genomgå 
studiecirklarna och hur många som skulle få praktisk handledning. Projektledaren 
påpekar i sina kommentarer svårigheter med att utvärdera de andra målen då det bl.a. 
visade sig. att dessa var avhängiga av hur projektet Social dokumentation framskred, 
men svårigheter med att utvärdera t.ex. ökad kunskap och förståelse betonades också 
(a.a.). 
 
Styrgruppens syn på resultatet 
Vid tidpunkten för intervju med styrgruppen var inte slutrapporten klar. Vi kommer att 
återkomma till deras bedömning av måluppfyllelse i slutrapporten. 
 
Vid analys av resultatet konstaterar vi sammanfattningsvis att det var 10% av de 
boende som nåddes i detta projekt. Det är oklart om detta var ett optimalt mål eller inte. 
Å andra sidan nåddes 2/3 av personalen med utbildningsinsatsen vilket kan anses vara 
en relativt stor grupp. I och med projektledarens medverkan vid APT-möten, 
vårdplaneringar och planeringsdagar gavs en möjlighet att föra fram projektets 
grundintentioner (effektmål) för att stimulera till ett rehabiliterande förhållningssätt. 
 
 
SAMVERKAN 

Det fanns en tydlighet i direktiven från Socialdepartementet att rehabilitering inom 
vård- och omsorg om äldre behöver utvecklas när det gäller samverkan i planering, 
uppbyggnad och genomförande av rehabiliterande verksamhet. Vidare anses att ett 
rehabiliterande förhållningssätt behöver utvecklas och att vård- och omsorgspersonal 
behöver få handledning i olika rehabiliteringsmetoder (Socialdepartementet 2007). 
 
Projektledarens syn på samverkan 
Som tidigare nämnts under projektledarens syn på implementering var inte projektet 
förankrat hos befintlig rehabiliteringspersonal. Projektledaren insåg tidigt problemet 
med detta och särskilda insatser vidtogs för att reda ut problem med t.ex. 
gränsdragningar mellan projekt och den reguljära rehabiliteringsverksamheten. 
Projektledaren såg till att förankra projektet och såg till att det dessutom utvecklades ett 
samarbete. Vidare underströks av projektledaren att samverkan både med projekten 
Social dokumentation och Mötesplats servicehuset fungerat bra. Det senare projektet 
som leds av projektledare som ingår i projektgruppen kan ses som en 
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motivationshöjande faktor d.v.s. att kunna locka med sociala aktiviteter i försök att 
motivera personer att bli mer aktiva. 
 
Styrgruppens syn på samverkan 
Vid tidpunkten för intervju med styrgruppen var inte slutrapporten klar. Vi kommer att 
återkomma till deras synpunkter på samverkan i slutrapporten. 
 
Sammanfattningsvis har projektledaren haft hög ambitionsnivå vid genomförandet av 
projektet. Samverkan har bestått av kontakter och samarbete med befintlig personal på 
servicehuset på olika nivåer. Projektledaren uppvisade lyhördhet för att projektet inte 
var förankrat och vidtog åtgärder. Samverkan med befintlig personal med samma 
utbildningsbakgrund kan vi se utgöra en reell möjlighet att få stöd, utbyta idéer och 
därmed ge förutsättningar till projektets eventuella framgångsfaktorer och fortsättning. 
Emellertid kan denna samverkan präglas av inslag av konkurrens och otillgänglighet 
framförallt om projektet inte varit förankrat hos den befintliga personalen  
 
 
SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 

Vi har i det här kapitlet gått igenom projektledarens och styrgruppens syn på olika 
temaområden, såsom implementering, organisation, metod etc. Vi har också hämtat 
material från projektets slutrapport och informationsmaterial från projektledaren om 
fortsatt arbete med rehabiliterande förhållningssätt. 
 
Det är tydligt för oss utvärderare, att projektet rehabilitering i vardagen inte är 
förankrat i styrgruppen trots att en av styrgruppsmedlemmarna är enhetschef. Det som 
också visar sig i genomgången är att projektledaren skapat och tilldelat sig ett 
sammanhang där hon får stöd av andra projektledare. Vidare föreligger en komplex 
situation när inte projektet är förankrat bland ordinarie personal. Dock tog 
projektledaren initiativ till att lösa denna ansträngande situation. 
 
Slutligen en central fråga: Hur ska denna kunskap förvaltas och vem ska ansvara för 
utvecklingen bland vård- och omsorgspersonalen i den fortsatta strävan mot ett 
rehabiliterande förhållningssätt? 
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KAPITEL 4 FRAMGÅNGSFAKTORER OCH PROBLEM 
 

INLEDNING 

I det avslutande kapitlet i denna delrapport om Rehabilitering i vardagen diskuteras 
projektets framgångsfaktorer och problem som de framstår efter första året. Kapitlet 
avslutas med ett avsnitt där de preliminära slutsatserna formuleras. Syftet med att redan 
i denna delrapport identifiera bärande element och problem är främst att skapa en 
startpunkt på en dialog med olika intressenter om projektets framtida utveckling. I 
delrapporten kommer vi inte att gå inpå projektets resultat i relation till den tidigare 
forskning som vi redovisat.  
 
 
 
PROJEKTETS FRAMGÅNGSFAKTORER 

Projektets metoder 
Vi kunde redan vid genomgången av projektets organisation och metoder i kapitel 2 
konstatera att den plan för genomförande som skisseras av projektledaren i 
projektplanen var genomtänkt och svarade mot projektets mål. Kombinationen av en 
studiecirkel med ett utprövat pedagogiskt material för vardagsrehabilitering och 
parallell handledning av personalen i det konkreta arbetet med de äldre på servicehuset 
såg vi som en modell med stor potential. I projektledarens slutrapport framgår att både 
projektledaren och styrgruppen var positiva till modellen och att deltagarna i cirkeln 
ansåg att cirkeln var lärorik och intressant. Det som uppskattades av cirkeldeltagarna 
var bland annat att cirkeln gav tillfälle till att diskutera innehållet i arbetet med andra 
kollegor. Sammantaget ger materialet stöd för att använda och utveckla den 
framarbetade grundmodellen. I slutrapporten kan vi återkomma till hur cirkeldeltagarna 
uppfattar att arbetssituationen påverkats av studiecirkeln ett år efter insatsen. Vilka 
långsiktiga effekter som arbetsmetoden har för de äldres situation och hälsa går de inte 
slå fast i den här studien.  
 
Projektledarens kompetens och bakgrund 
Att den projektledare som rekryterades är legitimerad sjukgymnast med 
magisterutbildning och yrkesmässiga erfarenhet av området ser vi som en viktig 
förutsättning för projektets framgångar. Det krävs en professionell teoretisk 
grundkompetens för att ta ställning till vilket kursmaterial och vilken arbetsform som är 
relevant för att uppnå målsättningen att vårdpersonalen ska få ökad kunskap och 
förståelse för vardagsrehabilitering. Som framgår av kapitel 1 är vardagsrehabilitering 
ett komplext begrepp och måste förstås i ett större sammanhang. Det krävs också en 
teoretisk och praktisk grundkompetens för att genomföra cirkeln och att handleda 
personalen i det konkreta vardagsarbetet. En faktor som är lätt att förbise är att det 
också krävs en ingående kännedom om organisationen och de professioner som ingår i 
organisationen för att implementera projektet på ett bra sätt. Många bra projekt har 
stupat på en bristande förståelse för organisatoriska förutsättningar. 
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Vikten av en central projektledare 
Rehabilitering i vardagen är som framgår ett av flera parallella projekt som hålls 
samman av en central projektledare. Trots ett flertal byten av personer och ett uppehåll 
under sommaren var alla inblandade, projektledare och styrgrupp, ense om det 
betydelsefulla i att ha en samlande kraft, särskilt mot bakgrund av att perioden 
sammanföll med en turbulens i stadsdelsförvaltningens. Det som framhölls som 
värdefullt var att en speciellt avsatt person (funktion) hade till uppgift att leda och 
organisera, skapa grupptillhörighet, stimulera till samverkan, ge stöd samt agera som 
bollplank. Under de regelbundna träffar som den centrala projektledaren initierade 
kunde projektledarna dra fördel av varandras kompetens och stödja varandra. Träffarna 
var viktiga för det aktuella projektet speciellt med tanke på att genomförandet av 
projektet kantades av att projektet skulle relatera till nya förutsättningar som två andra 
projekt inom närliggande områden också fanns på servicehuset (Projekt Mötesplats 
servicehuset och projektet Social dokumentation).  
 
 
PROJEKTETS PROBLEM 

Omsättning på personal har påverkat projektets förankring i organisationen 
Vid redovisning av intervjuerna i kapitel 3 framkommer att projektet, i likhet med 
andra projekt5, påverkats negativt av att planeringsfasen och implementeringsfasen 
sammanfallit med en turbulent period i organisationen. Vårt sammanfattande intryck är 
att större delen av det här projektets första år karaktäriserats av att involverade personer 
slutade och började på andra arbeten. En viktig konsekvens är att den nya personalen 
saknade förhistorien och måste informeras om projektets syften och arbetsmetoder. 
Detta gällde såväl administratörer som ledningspersoner som var involverade i ansökan 
och personer som varit viktiga i projektets genomförande på Servicehuset men också 
den centrala projektledaren. För projektledaren tog det sig uttryck i att var det svårt att 
veta hur projektet skulle avrapporteras och hur olika ställningstaganden som avsåg 
studiecirklarnas yttre förutsättningar6 skulle förankras i organisationen. .  
 
Styrgruppens ansvar och uppdrag har varit otydligt 
Det framkom i intervjuerna att styrgruppens relation till projektledarna inte diskuterats 
explicit. Då styrgruppen var identisk med utförarorganisationens ledningsgrupp föll det 
sig naturligt att projektledarna rapporterade och att styrgruppen diskuterade 
konsekvenserna i relation till sina verksamhetsområden. En av styrgruppens 
medlemmar var som framgår i tidigare avsnitt chef för det servicehus där projektet var 
stationerat. Ur den synvinkeln var styrgruppen välinformerad och det underlättade 
styrgruppens möjligheter till förståelse för projektet och vilka problem som var 
förknippat med genomförandet. Samtidigt innebär det ur projektledarens perspektiv att 
styrgruppens möjliga funktion som ett alternativt forum för idéutbyte minskar. Hur 
styrgruppen definierar och förvaltar sitt uppdrag är centralt för hur projektets 
erfarenheter tas till tillvara av organisationen.  

                                                 
5 Se delrapporten om Förebyggande hembesök av författarna. 
6 Med yttre förutsättningar avser vi exempelvis att antalet timmar för cirklarna minskade från avsedda tre 
timmar till två timmar, tid för inläsning och tillgång till litteratur etc. 
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DISKUSSION OCH PRELIMINÄRA SLUTSATSER 

 
Mot bakgrund av projektets framgångsfaktorer och problem vill vi formulera följande 
preliminära slutsatser: 
 

1 Projektet Rehabilitering i vardagen visar att den metod som projektledaren 
använt sig av är användbar för att ge förutsättningar för ett 
vardagsrehabiliterande förhållningssätt på servicehuset. Metoden både kan och 
bör utvecklas mot bakgrund av erfarenheterna från projektets första år.  

2 Inför projektets fortsättning blir det nödvändigt att diskutera styrgruppens 
mandat och funktion i relation till projektet i syfte att tydliggöra hur 
styrgruppen kan bidra till att skapa gynnsamma förutsättningar för projektet. 

 
3 Projektet genomförande och framgång påverkas av villkor som i vilken 

utsträckning som projektet ges optimala förutsättningar i form av antal timmar 
per cirkeltillfälle, tillgång till och möjlighet att läsa litteraturen innan 
cirkeltillfällena. Inför en eventuell fortsättning av projektet är det nödvändigt att 
ta ställning till projektets villkor.  

 
4 Projektets samarbetsformer med andra närliggande projekt som Mötesplats 

servicehuset och projektet Social dokumentation bör utvärderas och ligga till 
grund för den fortsatta planeringen.  
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