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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. 
 
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 Demensprojektet i Skarpnäcks stadsdel utfallit 
och omfattar projektets första år 2008. 
 
Det är vår förhoppning som anlitade utvärderare, att denna rapport ska ligga till grund 
i den fortsatta utvecklingen av demenskompetens i vård och omsorg av äldre i 
Skarpnäcks stadsdelsområde. 
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KAPITEL 1 INLEDNING 
BAKGRUND 

 
För att höja kvaliteten i vård och omsorg kring äldre gav regeringen 2007 i uppdrag 
till Socialstyrelsen att inledningsvis utveckla ett system för kvalitetsuppföljning av 
vård och omsorg kring äldre och dessutom att årligen genomföra detta 
(Socialdepartementet 2007). Vidare fick Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statliga 
stimulansmedel mellan kommun och landsting för speciellt prioriterade områden, och 
demensvård var ett av dessa prioriterade områden. I regeringskansliets riktlinjer 
framgår att regeringen anser att demensvården kräver en nära samverkan mellan 
kommuner och landsting och en strategi för bemötande och omhändertagande av 
personer med demenssjukdom och deras närstående. Vidare understryks i riktlinjerna 
att allmänheten behöver informeras och att det behövs fortbildning och 
kompetensutveckling på olika nivåer i de organisationer som ansvarar för 
demensvården.  Slutligen konstateras att socialstyrelsen är i färd med att utveckla 
riktlinjer kring omsorg och vård av personer med demenssjukdom1 som förväntas 
implementeras i kommuner och landsting så snart de kommer ut. 
 
Som framgår av förordet ansökte Skarpnäcks stadsdel om stimulansmedel från 
Socialstyrelsen (Petersson 2007) för fem projekt inom stadsdelen som på olika sätt 
relaterade till regeringens riktlinjer. 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 Den här rapporten kommer att presentera och utvärdera demensprojektets 
första år.  Under våren 2010 kommer en slutrapport att utarbetas för demensprojektet. 
 
I stadsdelens ansökan till socialstyrelsen (Petersson 2007) framgår bland annat att 
förvaltningen har kommit fram till att personal inom äldreomsorgen har otillräckliga 
kunskaper om demens och för få tillfällen att reflektera över sitt arbete och sina 
reaktioner gentemot personer med demens och deras anhöriga. De medel som 
förvaltningen ansöker om riktar främst in sig på att öka personalens 
(vårdbiträden/undersköterskor, chefer och samordnare) kompetens att ge omsorg 
dementa personer på ett bra sätt.  
 
Den här rapporten är en så kallad extern utvärdering av demensprojektets första år. 
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 inte på förhand, man blickar tillbaka för att ge vägledning framåt (a.a.). 
Vedungs definition av utvärdering ligger till grund för föreliggande utvärdering. 

                                                 
1 Regeringskansliets riktlinjer för användning av medel till vård och omsorg om äldre skrevs i mars i 

januari 2007 och de riktlinjer från socialstyrelsen som åsyftas beräknades vara klara under våren  2008.  
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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). 
 
 
 
 
UTBILDNING I DEMENSVÅRD  OCH CENTRALA BEGREPP 

Demens och demensvård som begrepp och problemområde är komplext och vi 
kommer i den här genomgången att koncentrera oss på det som är projektets fokus att 
öka personalens kompetens genom utbildningsinsatser. Är det möjligt att utveckla 
personalens färdigheter, förhållningssätt och bemötandestrategier genom 
utbildningsinsatser? Vilka krav ställer det på utbildningens organisering och 
innehåll? För att närma oss den problematiken har vi börjat att granskat innebörden i 
begreppet kompetens.   
 
Kompetens är ett mångtydigt begrepp och olika förespråkare lägger olika betydelser i 
det. Kompetens beskrivs av Ellström som en individs potentiella förmåga att 
framgångsrikt utföra ett arbete eller en uppgift (Ellström 1992). Den förmåga han 
avser omfattar psykomotoriska, kognitiva och sociala färdigheter samt affektiva och 
personlighetsrelaterande handlingsförutsättningar. Ellström har utvecklat en modell i 
ett försök att förklara olika synsätt kring kompetens (a.a.). 
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           INDIVID   ARBETE/UPPGIFT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Kompetensmodell. (Ellström 1992 sid 38) 
 
 
Som ses i figuren görs en skillnad mellan individ och arbete/uppgift. Individen har en 
formell kompetens men också en faktisk kompetens som fås genom erfarenhet. Den 
kompetens som krävs ur ett mer objektivt perspektiv för att kunna utföra 
arbetsuppgiften kallas ibland för kvalifikation. Vidare görs en skillnad mellan den 
efterfrågade kompetensen men också den situationsanpassade kompetensen. I en 
handling sammanförs dessa fyra delar till en slags ”total” kompetens som individer 
besitter och faktiskt kommer till användning i den specifika situationen. 
 
 
 
 
UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Det övergripande syftet med denna utvärdering är att studera i vilken utsträckning 
projektet Demensprojektet 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. 
 
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 har projektet uppnått i relation till uppställda mål? 

 

faktisk 

kompetens 

kometens 

arbetet 

kräver 

(utnyttjad 

kompetens) 
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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 
(Socialdepartementet 2007) 
- beslutsunderlag för ansökan till Socialstyrelsen, Skarpnäcks  
stadsdelsnämnd 
- projektplan, lägesrapport och ettårsrapport 
- sammanfattningen av kartläggningen 

 
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 1): 
 

- implementering 
- organisation 
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- 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 och projektledare för andra projekt inom 
Äldreomsorgen i Skarpnäck.  
 

projektgrupp 

Projektledare Demensprojektet 
 

projektgrupp 

Avdelningschef 
Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning 

 
styrgrupp 

Enhetschef  
Hemtjänst och dagverksamhet 

 
styrgrupp 

Enhetschef  
Hammarbyhöjdens 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 i nästa avsnitt i kapitel 1.  
 
 
TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR OCH STUDIER 

 
I en undersökning från USA utvärderades ett kombinerat kompetensutvecklings-
program som riktade sig mot personal som arbetade på servicehus (Teri et al 2005). 
Programmet bestod av tre delar: a) två 4-timmars workshops med föreläsningar, 
diskussioner, rollspel mm, b) praktisk handledning på arbetsplatsen samt c) tre 
informationsmöten med probleminventering tillsammans med chefer och 
arbetsledning. Undersökningen utvärderades med bl. a. skattning av kompetens hos 
personalen och eventuellt förändring av stressbeteende för personer med demens. I 
jämförelse med personal från servicehus som inte genomgått samma 
kompetensutvecklingsprogram konstaterades att personalen hade ökat sin kompetens 
men också att personer med demens uppvisade färre stressreaktioner i samband med 
vård och omsorg. 
 
Från Sverige rapporteras i tre artiklar om hur en utbildningsinsats med en pedagogisk 
verktygslåda hade för påverkan på bl.a. vårdkvalitet och personalens kompetens samt 
tillfredställelse med arbetet (Arnetz & Hasson 2007, Hasson & Arnetz 2008, 2009). 
Under en förstudie utvecklades verktygslådan på basis av vilka områden som de 
tillfrågade personal inom äldreomsorgen uppfattade vara viktigt att höja kompetensen 
inom. Totalt 16 instruktioner/riktlinjer/checklistor/studiecirkelmaterial togs fram 
varav en var ett studiecirkelmaterial om demens. Två kommuner i västra Sverige 
deltog och en av kommunerna blev kontrollgrupp. 37 pärmar delades ut och varje 
arbetsplats kunde välja vad och hur mycket de ville arbeta med innehållet. Resultatet 
samlades in med hjälp av en rad frågeformulär och visade framförallt att 
vårdkvaliteten skattades som högre samt att kompetensen och arbetstillfredsställelsen 
ökade för personalen på dom arbetsplatserna man arbetat med verktygslådan. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det varit svårt att hitta systematiskt 
utvärderade undersökningar som berör detta område. Vidare av exemplena ovan kan 
man se att man har satsat på ett flertal men framförallt olika typer av 
utbildningsinsatser. Det talar för att detta utvecklingsområde är komplexet och därför 
behövs olika insatser. Vad som förefaller vara klart är nödvändigheten av att 
personalen ges möjlighet att integrera kunskap de hört eller läst om för att kunna ha 
tillgång till den i faktiska vårdsituationer. 
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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 
Demensprojektet 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 kapitlet kommer vi att göra en kommenterande beskrivning av hur projektet 
Demensprojektet framträder i framförallt projektplanen (Netzell 2008 ) men även 
använda projektledarens årsrapport (Netzell 2009) 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 

Enligt stadsdelsförvaltningens ansökan till socialstyrelsen (Petersson 2007; 3) 
planerades Demensprojektet att starta senhösten 2007 och fortsätta under 2008. I 
projektets projektplan (Netzell 2008) var tidsplanen framflyttad till perioden 2008-
02-28 till 2009-02-28. Vi får anledning att återkomma till denna tidsförskjutning i 
nästa kapitel när vi diskuterar implementeringen. I projektplanens beskrivning av 
bakgrunden till projektet återges formuleringar i förvaltningens ansökan till 
socialstyrelsen (Petersson 2007) att medel hade sökts för att personal inom 
äldreomsorgen har otillräckliga kunskaper om demens och för få tillfällen att 
reflektera över sitt arbete och sina reaktioner gentemot personer med demens. Det 
behövs med andra ord handledning och möjlighet till reflektion. I projektplanens 
bakgrund återges också förvaltningens resonemang att ”organisationen inom 
hemtjänst och servicehus behöver förbättras för att ge rätt stöd till boende med 
demenshandikapp och deras anhöriga” (a.a. sid. 5).  Det slås också fast att medel 
beviljats för att öka kunskapen om demens hos alla anställda inom äldreomsorgen i 
syfte att förbättra kvalitén av vården och omsorgen.  
 
Det finns tydliga ambitioner i förvaltningens ansökan till socialstyrelsen om att både 
höja personalens kompetens och se över organisationen av demensvården som också 
tydliggörs i projektplanen. Det är uppenbart höga målsättningar som utgår ifrån en 
behovsanalys av vilka brister som fanns lokalt i kombination med en tolkning av 
regeringens intentioner som de framstår i regeringskansliets riktlinjer 
(Socialdepartementet 2007). Det som inte framgår i vare sig stadsdelens ansökan till 
socialstyrelsen eller projektplanen är kansliets resonemang om att det krävs en nära 
samverkan mellan Landsting och kommun för att utveckla demensvården.   
 
Projektledaren för Demensprojektet har använt projektstyrningsmodellen Lilla Ratten 
som guide och hjälpmedel vid upprättande av projektplan och ettårsrapport enligt en 
strävan från Stockholms stad att åstadkomma en enhetlig projektstyrning inom 
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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 Karin Netzell har 
genomgått 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 
Demensprojektet i Skarpnäcks stadsdel för att sedan kommentera formuleringarna 
utifrån vårt uppdrag att utvärdera genomförandet (Netzell 2008). 
 
Följande effektmål formulerades:  
 

• Att öka kunskapen hos alla anställda inom äldreomsorgen Skarpnäcks sdf, 
vad gäller demenssjukdomar. 

 
• En gemensam syn på demenssjukdom och ett gemensamt förhållningssätt 

gentemot boende med demenshandikapp. 
 

• Ett nytt arbetssätt vad gäller omvårdnad av boende med demenshandikapp 
inom äldreomsorgen i Skaprnäcks sdf. 

 
• Bättre samverkan tvärprofessionellt internt vilket skulle gagna boende med 

demenshandikapp. 
 

• Att kunna ge ett mer professionellt stöd till boende med demenshandikapp 
och deras anhöriga. 

 
 
Följande projektmål formulerades:  
 

• Framtagande av utbildningsprogram för anställda inom äldreomsorgen. 

                                                 
2 Stockholms Stads projektmodell – Lilla Ratten 
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• Att samtliga anställda erbjuds utbildning, biståndshandläggare, enhetschefer, 

vårdbiträden undersköterskor, sjuksköterskor, vaktmästare, ”Fixartjänst”.  
 

• Att omkring 175 personer anställda inom äldreomsorgen Skarpnäcks sdf. 
skall ha gått grundutbildning under projekttiden. 

 
• Att utveckla ett förslag på lämpligt arbetssätt inom äldreomsorg, Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning vad gäller demensvård. 
 
 
Utifrån ett utvärderingsperspektiv är det bra när projektet försöker formulera tydliga 
mål. Som framgår av effektmålen är ambitionsnivån hög givet projektets ramar och 
resurser. Projektet ska både öka kunskapen hos personalen inom äldreomsorgen om 
demenssjukdomar, skapa ett gemensamt synsätt och presentera ett förslag till ett nytt 
arbetssätt.  Ur den synvinkeln konkretiseras de ursprungliga ambitionerna i 
stadsdelens ansökan till socialstyrelsen (Petersson 2007) att både höja personalens 
kompetens och anpassa organisationen till demensomsorgens behov. Två av 
effektmålen (bättre samverkan tvärprofessionellt internt och professionellt stöd till 
boende med demenshandikapp) ser vi som mer principiella ambitioner kopplat till det 
förslag till nytt arbetssätt som utlovas i det tredje effektmålet.  
 
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 fått de effekter man säger sig vilja uppnå. 
Kommer den föreslagna grundutbildningen leda till ökad kunskap. En omedelbar 
reaktion på projektplanens mål är att diskussionen om tid för reflektion för personal 
inte finns med i målen. Vid genomgången av projektledarens rapporter om 
utbildningens innehåll kommer vi att ställa frågan vilket utrymme som funnits för 
reflektion. Vi kommer mer övergripande 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 enligt projektplanen (Netzell 2008) till ”boende med demens-
handikapp i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, enhetschefer, omvårdnadspersonal och 
biståndshandläggare” (a.a. sid 8). I effektmål och projektmål framgår att de boende är 
mer indirekt berörda genom att personalen får en ökad kompetens och att 
organiseringen av arbetet är bättre anpassat till boendes behov. Under rubriken 
avgränsningar i projektplanen framgår också att projektledaren inte kommer att 
handleda anställda som arbetar med demenshandikappade ute på arbetsplatser eller 
hemma hos boende.  
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Huvudaktiviteten i demensprojektet har varit en grundutbildning riktat till all 
personal inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. För en mer konkret beskrivning av 
grundutbildningen se vidare nästa avsnitt. I årsrapporten skriver projektledaren att 
information om utbildningarna har spridits skriftligt och muntligt till enhetschefer 
och samordnare. Inbjudan har också delats ut av projektledaren till samtliga deltagare 
vid de olika enheterna. Påminnelser och fortlöpande information om utbildningen har 
utöver formella styrgruppsmöten meddelats berörda enhetschefer via meil. 
 
  
Metoder och utvärdering 

Í projektplanen (Netzell 2008) finns ingen beskrivning av arbetets genomförande. Det 
framgår av målen att det skall planeras för och genomföras en grundutbildning, 
arbetas fram ett gemensamt synsätt och förslag ett nytt arbetssätt men inte hur. Vi har 
i stället använt oss av projektledarens årsrapport (Netzell 2009) som stomme för 
presentera och kommentera arbetsmetodiken. I årsrapporten beskriver projektledaren 
att projektet inleddes med en förstudie som syftade till att arbeta fram ett underlag för 
att kunna planera en utbildning för personalen som skulle passa målgruppen och ge 
förutsättningar att nå målen. 
 
Förstudien 
Förstudien bestod av intervjuer och diskussioner med enhetschefer inom hemtjänst, 
dagverksamhet för personer med demenshandikapp, dagverksamhet, servicehus och 
biståndsenhet (a.a. sid 4). Projektledaren besökte också samtliga vårdcentraler i 
upptagningsområdet. Vid besöken informerades vårdcentralens personal om 
projektet. Projektledare intervjuade och diskuterade med läkare och 
distriktssköterskor om deras syn på äldreomsorgspersonalens behov av kompetens-
höjning och på samverkan mellan huvudmännen. 
 
Inom ramen för förstudien intervjuade och samtalade projektledaren också med 
Äldreombudsmannen i Stockholms stad Lotta Burenius. Vidare genomförde 
projektledaren en litteratursökning inom området och deltog i seminarier, 
föreläsningar och konferenser med anknytning till området.  
 
Arbetssätt/metod 
Med förstudien som grund utarbetade projektledaren ett utbildningspaket bestående 
av tre delar som riktade sig till all personal. Projektledarens motivering till att ge en 
generell utbildning till all personalgrundade sig på att så gott som all personal med 
största sannolikhet kommer att möta personer med demenssjukdom eller med 
demensliknande symtom i sin praktik. Skall man nå ett gemensamt synsätt och 
arbetssätt är det också en fördel att samtliga anställda får ta del av samma 
undervisning. Det kan också ge möjlighet till bättre samverkan tvärprofessionellt 
skriver projektledare. 
 
Den första delen av det framarbetade utbildningspaketet var en tvådagarsutbildning 
som var inriktad på vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, vaktmästare med 
”fixartjänst”. Utbildningen arbetades fram genom att projektledaren anlitade 
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Silviahemmet som utbildningsanordnare3. Utbildningen var förlagd i förvaltningens 
lokaler. Utbildningsledare var en diplomerad Silviasyster som också tjänstgör på 
dagverksamhet vid Silviahemmet. Utbildningen omfattade enligt årsrapporten 
(Netzell 2009) baskunskap om demenssjukdom, symtomutveckling, kost och måltid, 
bemötande i svåra omvårdnadssituationer, demens och miljö, anhörigas situation. 
Undervisningen har skett i form av föreläsningar, grupparbeten, filmvisning. 
Projektledaren skriver att föreläsningarna har skett i nära dialog med deltagarna och 
utrymme har funnits för spontana diskussioner i gruppen.  
 
Studiegruppernas storlek har varit högst tjugo deltagare per tillfälle. En utvärdering 
har gjorts efter varje kurstillfälle av kursdeltagarnas syn på utbildningen. Under 
utbildningstillfällena deltog projektledaren, lyssnade och antecknade det som 
framkom under diskussioner på lektionerna. Detta gjordes för att kunna få en 
uppfattning om dels deltagarnas framtida behov av utbildning och dels få idéer för 
utveckling av ett alternativt arbetssätt. 
 
Den andra delen i utbildningspaketet var ett halvdagsseminarium om reminiscens en 
så kallad Ögonöppnare arrangerat av Ersta diakoni. Den tredje delen bestod av en hel 
utbildningsdag om ”Bemötande , beröring och mjuk massage i vardagen” som 
arrangerades av Taktipro. Syftet med de bägge seminarierna v ar enligt rapporten 
(Netzell 2009) att ge deltagarna kunskap om vad ett gott bemötande i omvårdnads-
situationer innebär. Seminarierna innehåller enligt projektledaren både metoder och 
förhållningssätt i demensvård. En liknande kurs mer anpassad för bistånds-
handläggare och enhetschefer har också genomförts enligt rapporten.  
 
Projektledaren har köpt in litteratur till enheterna så att det varit möjligt för deltagare 
att förbereda sig inför seminarier och utbildning.  Litteraturen har sedan samlats till 
ett referensbibliotek.  
 
Att inleda utbildningsinsatsen med en förstudie i syfte att arbeta fram ett underlag 
som preciserade vilka behov av kompetenshöjning som fanns inom organisationen 
ser vi som en användbar strategi. I förstudien har projektledaren (Netzell 2009) 
intervjuat enhetschefer och personal på vårdcentraler för att få deras syn på 
kompetensbehovet. Vidare har som framgår ovan även äldreombudsmannen 
intervjuats. Det framgår inte om projektledaren också intervjuat personal som direkt 
arbetar med målgruppen. I vilken utsträckning som det skulle ha gett ett annat 
underlag går det inte att uttala sig om. När vi som utvärderare betraktar valet att 
samtliga anställda skulle erbjudas att gå utbildningen ser vi inledningsvis både 
uppenbara fördelar och nackdelar. Den uppenbara fördelen är att det bidrar till en 
gemensam plattform och värderingsgrund inom äldreomsorgen i Skarpnäck. Det 
bidrar också positivt till möjligheten att kommunicera mellan olika enheter inom 
förvaltningen och en ökad förståelse mellan enheterna för att mötet med den demente 
och deras anhörig ser olika ut.  

                                                 
3 Projektledaren anlitade genom direktupphandling Silviahemmet, Ersta Diakoni och Taktipro för olika  

utbildningsmoment.  
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Den minst lika uppenbara nackdelen är att utbildningsinsatsen med nödvändighet blir 
kortare och mer allmän. Alternativet hade varit att arbeta fram mer fördjupade och 
specialiserade utbildningar riktade till den personal som mer direkt arbetar med 
dementa och deras anhöriga i sin vardag.  
 
 
Projektorganisation  

Det första året för projektet har pågått fram till och med 2009-02-28 och projektet har 
därefter gått in i ett andra år (Netzell 2008)  Projektledaren skriver i sin lägesrapport 
att projektet ”skall ses som ett projekt” (Netzell 2008;9). Karin Netzell är i sin 
profession sjuksköterska och vårdlärare. 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 inhämtats 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 projektledare (100%) vars roll är att initiera 
samt skapa förutsättningar för projektets måluppfyllelse. Projektledaren har till 
uppgift att upprätta en projektplan och förankra projektet i den styrgrupp som är 
tillsatt att leda projektet samt hos den centrala projektledaren.  
 
Projektledaren är följaktligen ensam om att både planera och genomföra insatserna4. 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.  
 
Projektsamordnaren, styrgruppen och referensgruppen 

I projektplanen slås fast att för att genomföra projektet krävs förutom projektledare 
också olika grupperingar som styrgrupp och den centrala projektledaren som 
tillsammans med andra projektledare bildar ett sammanhang. I projektplanen 
identifieras och namnges olika roller som beställare och tillika styrgruppens 
ordförande, styrgruppsmedlemmar och en central projektledare. Den sistnämnda 
rollen – projektsamordnare - har en specifik funktion i stadsdelen. För att kunna ge 
projekten de bästa förutsättningarna ansökte förvaltningen om särskilda medel för en 
                                                 
4 Den här projektledaren hade andra projektledare med egna projekt att samverka med 
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projektsamordnare på heltid (Petterson 2007). Projektsamordnarens ansvar är att 
samordna och stödja de projektledare som ansvarade för projekt med stöd av 
stimulansmedel från Socialstyrelsen. Vidare skulle projektsamordnaren delta i 
planering och utformning av styrdokument, den egna utvärderingen samt 
budgetuppföljning. Alla projektledarna skulle ha möte en gång i veckan organiserat 
av projektsamordnaren.  
 
Styrgruppen skulle enligt planen bestå av äldreomsorgens beställar- och 
utförarchefer. Dess ordförande skulle vara avdelningschefen för Äldreomsorg och 
omsorg av personer med funktionsnedsättningar. Ordföranden 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. I den 
projektplan som författades av projektledare (Netzell 2008) finns ingen sådan grupp 
angiven vilket också bekräftas i intervjun med projektledaren (2009-04-23) 
 
Det framgår av genomgången av projektplanen att det finns en tydlig plan för det 
sammanhang projektledaren ska ingå i. Projektsamordnarens roll är som framgår 
förhållandevis utmejslad med stöd- och styrfunktioner i förhållande till 
projektledaren. Genom de regelbundna träffarna erbjuds projektledaren ett 
sammanhang som möjligtvis kan kompensera den ensamma rollen som projektledare. 
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 

I stadsdelens ansökan till socialstyrelsen (Petersson 2007) finns förväntningar om ett 
närmare samarbete med landstinget. Preliminära kontakter hade vid ansöknings-
tillfället tagits med Stockholms läns landsting och enligt skrivelsen fanns planer på 
att ta fram en gemensam projektplan för huvudmännen just när det gäller 
demensprojektet. Vid tidpunkten för författandet av och godkännandet av 
projektledarens projektplan finns inte samarbetet med landstinget omnämnt. Som 
framgår av tidigare avsnitt om projektets arbetssätt så har projektledaren varit i 
kontakt med personal på vårdcentralerna. Vi får anledning att återkomma till 
samverkan med huvudmännen i nästa kapitel.  
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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 
med projektet är ambitiöst. I projektledarens årsrapport framkommer att planerat och 
genomfört ett utbildningspaket som syftar till att höja kompetensen hos personalen i 
demensfrågor. Utbildningspaketet baseras på en förstudie där synen på behovet av 
kompetenshöjning kartlagts. I projektets stödsystem ingår regelbundna möten med 
andra projektledare för att diskutera projektrelaterade problem. Som projektledare har 
engagerats en sjuksköterska tillika vårdlärare. Projektledaren har med andra ord 
specifika kunskaper om omsorg och vård inom området.  
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KAPITEL 3 ORGANISATION OCH GENOMFÖRANDE 
INLEDNING 

Syftet med det här kapitlet är att visa vad som kommit fram i bearbetningen av 
intervjumaterialet 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 
mars -april 2008. Därefter följer en genomgång av projektets organisering, arbets-
metoder, 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 av projektet var beskrivningen av vilka områden 
stimulansmedlen från Socialstyrelsen skulle riktas till (Socialdepartementet 2007). 
För demensvård fanns det en tydlig skrivning att kommun och landsting ”bör ha en 
gemensam, medveten strategi för bemötande och omhändertagande av personer med 
demenssjukdom och deras närstående under hela sjukdomsutvecklingen” (a.a. sid. 5). 
Vidare tog skrivelsen upp behovet av fortbildning och kompetensutveckling på olika 
nivåer (se också rapportens inledning). I skrivelsen betonades också att stimulans-
medlen skulle stödja lokala behov och utformas så att de gjorde maximal nytta i varje 
enskilt landsting och enskild kommun vilket innebar att kommuner och landsting 
trots den tydliga inriktningen var relativt fria i utformningen.  
 
Som framgår av genomgången av projektets mål och utformning i föregående kapitel 
fanns under våren 2008 en relativt genomarbetad plan för hur projektet skulle 
organiseras och implementeras (Netzell 2008). Rekrytering till projektledare skedde 
genom en reguljär ansökningsprocess. Av olika anledningar5 drog anställnings-
processen ut på tiden och projektledaren kom på plats först under våren 2008, nästan 
ett halvt år efter beräknad start. Projektets första år pågick från mars 2008 till mars 
2009. 
 
Projektledarens syn på implementering 
I intervjun med projektledaren framgår att det faktum att hon inte var involverad i 
stadsdelens ansökan av stimulansmedel till Socialstyrelsen fått konsekvenser för 
projektet. Den ursprungliga ansökan till Socialstyrelsen (Petersson 2007) var 
kortfattad men relativt tydlig när det gäller inriktningen vilket innebar att när 
projektledaren startade sin anställning fick hon börja med att skriva en mer detaljerad 
projektplan. I viss mån lämnades då en frihet för projektledaren att formulera mål och 
aktiviteter efter egna idéer. Tidigare har nämnts att det blev en fördröjd start på grund 
av svårigheter att rekrytera en projektledaren med specialkompetens i demens. Karin 
Netzell, som är distriktssköterska och vårdlärare, tar i intervjun med projektledarna 

                                                 
5 Vid intervjuerna med olika aktörer var det främst svårigheter med att rekrytera en projektledare med 

specialkompetens inom området demens som låg till grund för förseningen.  
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upp att förseningen fick konsekvenser för takten i projektet. Projektet fick fart först 
fram till sommaren 2008 och då fanns det praktiska svårigheter som vikarietäckning 
e.t.c. under semestertid  som satte käppar i hjulet för att snabbt organisera en 
grundutbildning för all personal.   
 
Styrgruppens syn på implementering 
Den ursprungliga ansökan till stimulansmedel var skriven av administrativ personal 
och ingen av styrgruppens personal var involverad i den processen. 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 när projektet skulle sjösättas. Andra konsekvenser av 
omorganiseringen var att styrgruppen bantades och dessutom skedde ett byte av 
stadsdelsdirektör och avdelningschef för äldreomsorgen. Vidare hade anställningen 
som central projektledare varit tillsatt med tre personer från senhösten 2007 och 2008 
vilket rimligtvis påverkat kontinuitet och takten i processen. Mot den bakgrund hade 
styrgruppen mer självklart svårt att återge hur processen från ansökan till projekt gått 
till i praktiken.  
 
Sammanfattningsvis fanns det motsägelsefulla direktiv från Socialstyrelsen med 
stimulansmedlen, dels tydliga ambitioner om demensstödets inriktning och dels 
tanken att stimulansmedlen skulle utformas efter lokala behov. Stadsdelens ansökan 
formulerade några utgångspunkter som anknöt till direktiven men när projektet skulle 
komma igång och den konkreta projektplanen skrivas fanns inte den personal kvar 
som formulerat stadsdelens intentioner. Projektplanen kom på så sätt att mer uttrycka 
den externt rekryterade projektledarens syn på projektets genomförande och mål i 
samråd med den centrala projektledaren och styrgruppen.  
 
  
ORGANISATION 

Projektstyrningsmodellen Lilla Ratten var tänkt att fungera som ett stöd för 
projektledaren i syfte att underlätta genomförandet. Vad vi förstått av intervjuer och 
dokumentation följde projektledaren i stora drag modellen. Regelbundna möten med 
styrgrupp och den grupp med andra projektledare som leddes av den centrala 
projektledaren var beskrivna i projektplanen (Netzell 2008). Styrgruppen kom till en 
början att bestå av äldreomsorgens utförarchefer och dess avdelningschef, tillika 
styrgruppens ordförande. Demensprojektet var inte som projekten Rehabilitering i 
vardagen och Mötesplats servicehuset knutet till en bestämd enhet och därmed en 
bestämd enhetschef i och med sin ambition att öka kompetens hos all personal inom 
äldreomsorgen.  
 
Projektledarens syn på organisation 
På förfrågan om relationen mellan projektledare och styrgrupp svarade projektledaren 
att hon hade träffat styrgruppen som grupp vid några tillfällen. När projektledaren 
träffade styrgruppen och presenterade projektplanen uppfattade hon att dom tog sig 
tid att lyssna och diskutera (Fokusgruppsintervju med projektledarna hösten 2008). 
Projektledaren hade inte en tydlig uppfattning om styrgruppens funktion specifikt, 
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inte heller hur man som projektledare skulle kunna förhålla sig till styrgruppen mer 
än att lämna rapporter och att förankra sin projektplan och olika steg i projektet. Vid 
intervjutillfället uppfattade projektledaren ändå att styrgruppen styrde mer än vad hon 
hade förväntat sig mot bakgrund av att hon hade rekryterats på grund av sin 
kompetens inom området. Projektledarens uppfattning om styrgruppen skilde sig i 
viss mån från andra projektledare. 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 för projektens utveckling. Projektledaren för det 
aktuella demensprojektet uppfattade i likhet med andra projektledare att hon fick stöd 
av den centrala projektledaren och de andra projektledarna.  
 
Styrgruppens syn på organisation 
Av intervjun med styrgruppsdeltagarna visade det sig att styrgruppens syn på sitt 
ansvar/uppdrag och relation till projektledarna inte var tydlig för styrgruppens 
deltagare. Rollen eller funktionen till projektledarna hade inte diskuterats explicit i 
styrgruppen. Styrgruppen var under 2008 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. 
 
Demensprojektet var ändå ett av de projekt som diskuterats relativt mycket inom 
styrgruppen och styrgruppens deltagare var införstådda med projektets mål och 
arbetssätt. Den närliggande förklaringen som också framfördes i intervjun var att 
projektet angick samtliga enhetschefer i och med att utbildningen skulle vara 
generellt riktad till all personal. Den generella utbildningen kräver också en rad 
ställningstaganden av enhetscheferna eftersom det innebär att personal ska frigöras 
och lösandet av de logistikproblem som är kopplade till frigörandet. 
  
En styrgruppsmedlem uppfattade att projektledaren för demensprojektet aktivt 
försökt att förankra projektet vilket inneburit att hon var mer insatt i det projektet än 
andra projekt. Demensprojektet var också intressant mot bakgrund av att det funnits 
olika uppfattningar om att inrätta demensteam inom stadsdelen på ledningsnivå. 
Några styrgruppsdeltagare refererade också till att den frågan diskuterats med 
projektledaren i samband med den förstudie som projektledare påbörjat under våren 
2008 (Fokusgruppsintervju med styrgruppen senhösten 2008).  
 
Sammanfattningsvis hade projektledaren relativt stor frihet i utformningen av 
projektet och uppfattade att hon hade stöd i projektledargruppen och av den centrala 
projektledaren. Projektledaren har också arbetat med att få projektet förankrat i hela 
styrgruppen mot bakgrund av projektets inriktning på en grundutbildning för samtliga 
anställda i äldreomsorgen.  
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ARBETSMETODER 

Av projektplanen framgår att det fanns en ambitiös inställning till innehåll och 
metodik i projektet (Netzell 2009). Som tidigare påpekats möjliggjorde den något fria 
formuleringen i styrdokumenten från givarna av stimulansmedlen att det fanns 
utrymme för egen tolkning om utformningen av projektet. Projektledarens 
genomförande av utbildningen i demensvård grundande sig som framgår av kapitel 2 
bland annat på en förstudie där projektledaren intervjuat en rad aktörer inom området.  
 
Projektledarens syn på arbetsmetoder 
I intervjun med projektledarna hösten 2008 berättar projektledaren att hon initialt 
bestämde sig för att söka specialister inom området och genom projektmedlen köpa 
deras kompetens. Som framgår av kapitel 2 har hon vänt sig till Silviahemmet som 
har arbetat fram en tvådagarsutbildning med ”basal kunskap om demenssjukdom, 
symptomutveckling, kost och måltid, bemötande i svåra omvårdnadssituationer, 
demens och miljö och anhörigas situation” (a.a. sid. 5). Hon har också vänt sig till 
Ersta Diakoni som tagit fram ett halvdagsseminarium om reminiscens och Taktipro 
som arbetat fram ett seminarium omkring taktil massage.  
 
Projektledaren uttrycker att hon tror på metoden att ha en grundutbildning riktad till 
alla. Fördelen med det är att all personal får tillgång till en basal kunskap inom 
området och de allra flesta kommer att möta dementa i olika omfattning i sitt arbete. 
Alternativet skulle vara att ha en riktad utbildning och därigenom skapa möjligheter 
att inrätta demensteam med fördjupad kompetens inom området. I årsrapporten 
skriver projektledaren att hon ser många nackdelar med team-modellen och att den 
uppfattningen delas av enhetscheferna inom äldreförvaltningen.  
 
Projektledaren menar att gruppstorleken på 20 personer för baskursen på två dagar är 
rätt stor men ändå möjliggör att det startas grupprocesser givet att de anlitade 
kursledarna ger möjligheter att diskutera inom ramen för utbildningen. I årsrapporten 
beskrivs att föreläsningarna ”skett i nära dialog med deltagarna och att utrymme 
funnits för spontana diskussioner”(Netzell 2009; sid. 5) 
 
Syftet med grundutbildningen med tre olika delar är enligt projektledaren att det kan 
leda till ökad professionell tvärsamverkan och att den kan byggas på med 
fördjupande moment.  
 
Styrgruppens syn på arbetsmetoder 
Som framgår av det föregående avsnittet var styrgruppens deltagare införstådda med 
projektledarens uppläggning. Frågor kopplad till metoden med en grundutbildning 
för all personal hade diskuteras i styrgruppen men också i samband med 
projektledarens intervjuer med enhetscheferna i den förstudie som föregick 
framarbetandet av utbildningspaketet. Styrgruppen pekade också på att valet av 
strategi bröt med tanken på skapandet av specifika demensteam, en strategi som hade 
sina förespråkare i den förvaltningsledning som mer eller mindre bytts ut under 
projekttiden.  
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Sammanfattningsvis tycks både projektledare och styrgrupp vara överens om att 
valet av metod var relevant och bra med hänvisning till att det gynnade det 
tvärprofessionella samarbetet och kunde tjäna som en värdegrund för personalen 
inom äldreomsorgen.  
 
 
RESULTAT 

I projektplanen formulerades effektmål och projektmål (se kapitel 2 för en mer 
detaljerad genomgång) som i korthet kan anges som att projektet skulle öka 
kunskapen och bidra till en gemensamt synsätt och förhållningssätt om demens-
sjukdomar hos alla anställda inom äldreomsorgen. Metoden för att uppnå målet var 
en utbildning riktad till samtliga anställda (175 personer) inom äldreomsorgen. 
Vidare skulle projektet resultera i ett förslag till ett nytt arbetssätt i omvårdnaden  av 
boende med demenshandikapp. Ytterst ska projektet leda till bättre samverkan internt 
mellan olika professioner och ett mer professionellt stöd till boende med demens-
handikapp.  
 
Projektledarens syn på resultatet 
 
Projektledaren kommenterar projektets måluppfyllelse i sin årsrapport (Netzell 2009 
sid. 7-8) att sammanlagt hade 148 personer gått igenom den grundläggande 
utbildningen – dvs. tvådagarsutbildningen anordnad av Silviahemmet. Jämfört med 
de 175 personer som var tänkta att gå igenom utbildningen är det med andra ord 85 
% av personalen som nåtts av utbildningen vilket får anses som ett godkänt resultat 
givet projektets sena start (vår anmärkning).  Projektledaren kommenterar resultatet 
med att 15% inte nåtts av utbildningen med att det förmodligen berott på svårigheter 
för enhetschefer att ordna med vikarietäckning i samband med utbildningen. 
 
Enligt projektledarens årsrapport har kursdeltagarna utvärderat kurserna och samtliga 
kursdeltagare har ansett utbildningen vara mycket värdefull eller värdefull och en 
majoritet anser att de kommer att ha praktisk användning av de nya kunskaperna. Vid 
tidpunkten för skrivandet av denna rapport har vi som utvärderare inte tagit del av 
projektledarens grundmaterial men att döma av årsrapporten har kursdeltagarna varit 
nöjda.  
 
I årsrapporten för projektledaren två kritiska resonemang som är intressanta satt i 
relation till projektets uppläggning. Projektledaren konstaterar att kursdeltagarna 
efterfrågat tid och möjligheter till reflektion och diskussion om svåra vårdsituationer 
och etiska dilemman i sitt arbete. Projektledaren skriver att hon också föreslagit 
enhetscheferna inom hemtjänst, dagverksamhet och servicehus att personalen skall 
erbjudas handledning inom demensområdet. Vidare uttrycker projektledaren farhågor 
om att den kunskap som kursdeltagarna erövrat inte kan tas tillvara inom 
organisationen. Det tar tid att reflektera, ifrågasätta och ompröva kunskap och 
projektledarens resonemang mynnar ut i att en tänkbar fortsättning av 
demensprojektet kan vara att skapa möjligheter till ”handledd reflektion” (a.a. sid. 8).  
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Eftersom projektet kommer att fortsätta ytterligare ett år har projektledaren tid att 
formulera ett mer konkret förslag hur en modell för en mer genomgripande 
kompetensutveckling kan integreras i arbetet.  
 
 
Styrgruppens syn på resultatet 
 
Vid tidpunkten för intervjun med styrgruppen hade styrgruppen inte tagit del av 
resultatet av kurserna och kunde inte uttala sig om i vilken utsträckning som projektet 
levt upp till målsättningarna. 
 
Vår sammanfattande analys av resultatet måste med nödvändighet bli ytterst 
preliminär mot bakgrund av att projektet fortsätter under 2009 med samma 
projektledare. Den strategi som projektledaren valt tycks ha fått ett positivt gensvar 
från de anställda som gått kursen och det tycks också finnas ett stöd i styrgruppen. 
Som projektledaren själv konstaterar i sin årsrapport förutsätter en kortare 
grundutbildning riktad till alla att organisationen har strategier för att kunskapen kan 
omsättas i praktisk handling och förbättra kvalitén i bemötande och omsorg och leda 
till ökad och bättre samverkan mellan olika professioner. Bredd som når många eller 
djup som når en utvald grupp är en klassiskt pedagogiskt vägval som inte har något 
givet svar. Det som en bredare utbildning resulterar i att förutsättningar skapas för ett 
gemensamt synsätt och framarbetandet av alternativa arbetssätt.   
 
I vilken utsträckning som en mer riktad och fördjupad utbildning till personal som 
har mer direktkontakt med dementa skulle ha varit en mer framkomlig väg går det 
inte att uttala sig om.  
 
 
SAMVERKAN 

I demensprojekt fanns som tidigare framgått en ambition i ansökan till socialstyrelsen 
om en nära samverkan mellan kommunen och landstinget – en samverkan som skulle 
manifesteras i en gemensam projektplan. I projektplanen fanns inte längre denna 
ambition.  
 
Vid genomförandet av projektet har projektledaren i huvudsak varit inriktad på en 
intern samverkan. Den externa samverkan har som vi förstått det varit kopplad till att 
projektledaren under förstudien intervjuat personal på vårdcentralerna och 
Stockholms stad äldreombudsman Lotta Burenius om deras syn på demens-
utbildningen och situationen för dementa som ett underlag för sin utbildningsstrategi. 
I samband med inventeringen och uppköpet av utbildningsinsatser har projektledaren 
etablerat ett samarbete med utbildningsanordnare.  
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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 projektplan och ettårsrapport. 
 
Demensprojektet fick en sen start på grund av svårigheter att hitta en projektledare 
med specifika kunskaper om demensvård. Det är tydligt för oss utvärderare att 
projektledaren förankrat projektets uppläggning i styrgruppen. Det som också visar 
sig i genomgången är att projektledaren skapat och tilldelats ett sammanhang där hon 
fått möjligheter att diskutera med andra projektledare. Projektet har som huvud-
strategi valt att satsa på en grundutbildning i demensvård riktad till samtliga 
anställda. De som gått utbildningen är nöjda med kursen men efterfrågar också 
möjligheter till reflektion om svåra situationer i sin vardag. Projektledaren har till 
enhetscheferna fört fram förslag om handledning och diskuterar i årsrapporten 
behovet av att personal får möjligheter att reflektera. Vi utgår ifrån att projektledaren 
under 2009 kommer att arbeta fram förslag till alternativa arbetssätt grundad på 
utbildningsinsatser och personalens reflektioner. 
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KAPITEL 4 FRAMGÅNGSFAKTORER OCH PROBLEM 
 

INLEDNING 

I det avslutande kapitlet i denna delrapport om Demensprojektet 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.  
 
 
PROJEKTETS FRAMGÅNGSFAKTORER 

 
Projektet har en tydlig strategi grundad på en förstudie 
När projektledaren anställdes under våren 2008 var en av de första uppgifterna att 
skriva en projektplan för att formulera konkreta strategier för projektet. Projekt-
ledaren valde då att inleda projektet med en förstudie för att, som vi tolkar det, 
granska vilka realistiska förutsättningar som fanns för att leva upp till de högt ställda 
förväntningarna som formulerats i ansökan till socialstyrelsen (för en närmare 
beskrivning av förväntningarna se kapitel 2).  
 
Huvudmålet, eller snarare den gemensamma faktorn, för demensprojektet var att öka 
personalens kompetens inom demensområdet. Förstudien framstår i efterhand som en 
nödvändig strategi mot bakgrund av att det tidigare funnits olika synsätt på behovet 
av att inrätta demensteam som i sin tur påverkar valet av utbildningsstrategi. Med 
tanke på att kompetenshöjningen av personal i demensvård involverar stadsdelens 
olika ledningsfunktioner blir det nödvändigt att projektets utbildningsstrategi 
förankras i den nuvarande ledningen Förstudien gav också, genom att den fångade 
synpunkter från vårdcentraler och äldreombudsman, möjligheter till att få ett brett 
underlag för formulerandet av en relevant utbildningsstrategi.  
 
 
Vikten av en central projektledare 
Demensprojektet 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 dess förhistoria.  
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PROJEKTETS PROBLEM 

 
Strukturella förändringar 
Demensprojektet delar en problematik med de andra projekten och det är att 
projektets implementering och igångsättande skett parallellt med stadsdelen gått 
igenom en turbulent period som bland annat tagit sig uttryck i att personer i 
förvaltningsledningen försvunnit till andra arbetsuppgifter och att förvaltningen 
måste hantera ett ekonomiskt underskott. Till det kommer att den centrala 
projektledaren blivit tillsatt med nya personer vid två tillfällen. Trots att projektet är 
externt finansierat är det inget gynnsamt läge för ett projekt som kräver åtagande och 
engagemang på olika nivåer inom förvaltningen för att genomföras. För 
projektledaren som var extern rekryterad var det svårt att veta hur projektet skulle 
avrapporteras samt hur olika ställningstaganden skulle förankras. 
  
En bred utbildningsstrategi kräver uppföljning och handledning 
För att valet av en kortare utbildning som riktar sig till alla ska få mer långsiktiga 
kvalitetshöjande för demensvården inom äldreförvaltningen krävs att de olika 
enheterna inom förvaltningen är beredda att följa upp de erfarenheter och kunskap 
som utbildningen lett fram till.  Projektledaren har själv föreslagit handledning och 
handledda reflektionstider i sin årsrapport. Vi vill lägga till att det också krävs att det 
formuleras tydliga alternativ till nuvarande arbetssätt och förhållningssätt i den 
utsträckning som det visar sig nödvändigt. Att satsa brett får uppenbara tydliga 
avläsbara effekter som att personalen får ett gemensamt språk men det finns en 
inbyggd problematik som måste hanteras. Om uppföljningen uteblir kommer 
erfarenheterna av utbildningsinsatsen tämligen snabbt att försvinna och glömmas 
bort.  
 
Det uteblivna samarbetet med landstinget  
I projektets inledande fas fanns en ambition att samarbeta med landstinget som inte 
följdes upp i det konkreta arbetet. Samverkan mellan kommun och landsting är ett 
notoriskt svårt tema som resulterat i åtskilliga havererade projekt genom åren. I 
demensprojektet såg vi ändå möjligheter till att stadsdelen och samarbetspartner inom 
landstinget kunde ha ömsesidig nytta av en gemensam strategi. Målgruppen dementa 
personer och deras anhöriga tillhör både landstinget och kommunen och förändringar 
i den ena organisationen får rimligtvis konsekvenser i den andra. Vi tror inte att det 
uteblivna samarbetet fått något avgörande negativ påverkan på projektet. Det handlar 
snarare om en icke utnyttjad möjlighet. 
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DISKUSSION OCH PRELIMINÄRA SLUTSATSER 

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

1. Projektet har haft ett stöd från andra projektledare, central projektledare och 
styrgruppen som varit viktigt. Detta stöd behöver utvecklas och tydliggöras 
när projektet skall utforma strategier för framtiden 

2. Demensprojektet har satsat på en bred och kortare utbildning som fått ett 
positivt gensvar från deltagarna som gått kursen. Under projektets andra år 
blir dit viktigt att utarbeta strategier för hur det artikulerade behovet av 
handledning kan tas tillvara i organisationen.  

3. Det finns anledning att analysera om projektet i framtiden behöver etablera en 
samverkan med landstinget 
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BILAGA 
 
Översikt av intervjuguide för gruppintervju för äld reprojekt i Skarpnäck  
 
Implementering Organisering Samverkan 
 
Initiativ 
 
Förankring 
 
Mål 
 
Målgrupp 
 
Rekrytering 
 
Eldsjälar och  
projektmakare 

 

 
Organisering 
 
Relationen mellan 
styrgrupp och projekt 
 
Arbetsmetoder som 
utbildningar, studiecirklar, 
kartläggning 
hembesök 
 

 
som hjälp eller 
som stjälp 
 
informellt/ formellt 
 
unikt 
 

 
Resultat Brukarna  Omvärldstankar 
 
Relationen mellan 
resultat och projekt 
 
Hinder och 
framgångs- 
faktorer  
 

 
 
 
Delaktighet 
 
 

 
Effektiviteten hos 
socialstyrelsens 
stimulansåtgärder   
 
Det lokala ansvaret för 
metodutveckling 
 
 

 
 


