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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, såväl det medicinska omhändertagandet som det sociala innehållet i 
äldreomsorgen. Vidare uppmärksammades att samverkan mellan kommun och 
landsting borde förbättras för att äldre skulle få sina behov av vård och omsorg 
tillgodosedda. Socialstyrelsen har  
 
Skarpnäcks stadsdel fick 2007 medel från Socialstyrelsen för fem projekt inom 
stadsdelen. Projekten 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 projektens utvecklingsområden är 
demensvård, korttidsvårdens sociala innehåll, förebyggande hembesök, rehabilitering 
samt en samordningsfunktion riktad mot samtliga pågående projekt. 
 
Institutionen för socialt arbete och institutionen för vårdvetenskap vid Ersta Sköndal 
högskola  fick redan 2007 uppdraget att följa och utvärdera de fem projektens första 
år. Utvärderingen av det första året redovisades i form av fem separate delrapporter 
under våren 2009. Syftet med den här rapporten är att utvärdera de fem projektens 
andra år och granska om projekten lyckats att nå upp till sina intentioner och urskilja 
framgångsfaktorer och problem i projektens val av metoder och organisering av 
arbetet.  Som utvärderare av projekten är det vår förhoppning att denna rapport skall 
bidra till metodutvecklingen inom äldreomsorgen i Skarpnäck.  
 
 
 
 
Stockholm i september 2010 
 
Kenneth Sundh    Agneta Cronqvist 
Fil. dr., socionom   Fil. dr., leg., sjuksköterska  
Institutionen för socialt arbete   Institutionen för vårdvetenskap
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KAPITEL 1 INLEDNING 
 

BAKGRUND 

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ansökte och fick 2007 medel från Socialstyrelsen för 
fem utvecklingsprojekt inom stadsdelens äldreomsorg. Fyra av projekten rör olika delar 
av den kommunala äldreomsorgen och syftar till att utveckla personalens kompetens, 
metoder och organisation av arbetet inom såväl hemtjänst, boende som vård av äldre. 
Mer specifikt handlar de om ett projekt som riktat in sig på personalens kunskaper och 
förhållningssätt till äldre dementa personer. Ett andra projekt fokuserar det sociala 
innehållet för äldre i syfte att skapa en meningsfull vardag. Ett tredje projekt riktade in 
sig på att utveckla en modell för förebyggande hembesök och ett fjärde projekt skulle 
fokusera på rehabilitering i vardagen. Det femte projektet syftade enligt ansökan till att 
inrätta en samordnande funktion för de fyra projekten och andra projekt som ingick 
stadsdelens utvecklingsarbete inom äldreomsorgen (Petersson 20071).  
 
Bakgrunden till stadsdelsförvaltningens ansökan var att regeringen 2007 gav 
Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla ett system för kvalitetsuppföljning av vård och 
omsorg kring äldre (Socialdepartementet 2007). Det övergripande syftet med 
regeringens initiativ var att höja kvaliteten i vård och omsorg. Vidare fick Social-
styrelsen i uppdrag att fördela statliga stimulansmedel mellan kommun och landsting 
för speciellt prioriterade områden. Regeringen tog också fram särskilda mål för varje 
område. Socialstyrelsen har fortsatt att stödja kommunernas och landstingens 
utvecklingsarbete under 2008-2010 och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har under 
perioden ansökt och fått stimulansmedel årsvis för att utveckla de aktuella projekten.  
 
Enheten för forskning i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid Ersta 
Sköndal högskola fick redan under det första året (2007-2008) uppdraget att följa och 
utvärdera de fem projekten2. Då de aktuella utvecklingsprojekten inom äldreomsorgen 
bedömdes som befinna sig i gränslandet mellan socialt arbete och vårdvetenskap som 
akademiska discipliner etablerades tidigt en samverkan mellan institutionen för socialt 
arbete och institutionen för vårdvetenskap vid Ersta Sköndal högskola och en lektor 
från vardera institutionen har tillsammans varit ansvariga för och genomfört 
utvärderingen. Utvärderingen av projektens första år har avrapporterats i fem 
delrapporter – en delrapport för vartdera projektet - under våren 2009 (Cronqvist & 
Sundh 2009 a,b,c; Sundh & Cronqvist a,b). Föreliggande rapport är en utvärdering av 
projektens andra år och kommer bland annat att fokusera på samspelet mellan projekten 
och Skarpnäcks organisering av äldreomsorgen.   
 
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 

                                                 
1 I ansökan till socialstyrelsen som skrevs i mars 2007 refereras till stadsdelens egna undersökningar av 
utvecklingsbehov inom äldreomsorgen som i hög grad stämmer överens med regeringens och 
socialstyrelsens prioritering av förbättringsområden. 
2 Grunden och riktlinjerna för uppdraget finns beskrivet i ett förslag till utvärderingsdesign (Sundh 2007). 
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analytiskt tänkande (a.a.). En mer självklar utgångspunkt är att utvärdering är en 
bedömning i efterhand och inte på förhand, man blickar tillbaka för att ge vägledning 
framåt (a.a.). Vedungs syn på och definition av utvärdering ligger till grund för vårt 
upplägg och genomförande av utvärderingen av Skarpnäcks stadsdels 
utvecklingsprojekt.  
 

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 och 
själv ansvarat för. 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.).  
 
Nackdelen för den externa utvärderaren är att det tar tid att sätta sig in i projektets alla 
delar men han/hon 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 oftast med en mycket längre 
tidsram med bl. a. multipla och komplicerade datainsamlingar samt tidskonsumerande 
skrivande av rapporter för publikation (Vedung 1998). Vi har i vårt externa 
utvärderingsarbete försökt kombinera fördelarna med respektive strategi genom ett nära 
samarbete med projektledare och projektansvariga. 
 
 
UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med denna utvärdering av år två är att studera i vilken 
utsträckning de fem studerade projekten kunnat uppnå de uppställda målen (?) för 
respektive projekt. Ett centralt delsyfte i utvärderingen är att medverka till 
metodutveckling inom äldreomsorgen genom att identifiera framgångsfaktorer och 
hinder vid implementering, organisering och genomförandet av projektet. 
 
De konkreta frågeställningarna som denna utvärdering söker finna svar på är: 
 

• Har projektens organisation, implementering och rekrytering av målgrupp 

påverkat möjligheterna till att uppnå uppställda mål i projektet? 

• Har projektens val av arbetsmetoder påverkat möjligheterna till att uppnå 

uppställda mål i projektet? 

• Vilka resultat har projekten uppnått i relation till uppställda mål i projektet 

• Vilken betydelse har det haft att projektledarna skapat ett eget sammanhang?   
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• Hur har stadsdelens utveckling påverkat projekten under 

undersökningsperioden?  

 

 
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? Utvärderingar som tar 
fasta på aktörernas syn på projektets villkor och utveckling fokuserar i större 
utsträckning på att ge en nyanserad bild av projektets arbetsmetoder. I utvärderings-
teorin 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, styrgruppsrepresentanters) åsikter kring 
arbetsprocess, organisering, resultat mm. Vid analysskedet sammanförs tidigare 
forskning och erfarenheter av betydelse för problemområdet. 
 
Fem olika former för datainsamlingsmetoder har använts i utvärderingen av år två. 
 

1. Insamling av relevant material som berör projekten 
 

I syfte att få en så heltäckande bild som möjligt av de fem projektens verksamhet under 
år två har olika typer av dokument som skrivelser och informationsmaterial samlats in 
och bearbetats. I huvudsak rör det sig om projektens projektplaner, lägesrapporter och i 
förekommande fall slutrapporter. Dokumentgenomgången har utgjort ett underlag för 
kapitel 4 i denna studie. Vi har också använt oss av första årets delarapporter. 
 

2. Intervjuer med nyckelpersoner  

Utvärderingen av år två baseras på två fokusgruppsintervjuer och individuella 
intervjuer med den centrala projektledaren/projektsamordnaren. Första årets rapporter 
hade presenterats i fem olika seminarier med berörda projektledare, styrgrupp samt 
berörd personal där genomförande, slutsatser och framtid diskuterades. Behållningen av 
seminarierna utgjorde en del av underlaget till andra årets intervjuer. 
 
Vi den första fokusgruppsintervjun i utvärderingen för det andra året deltog 
projektledarna för de fem projekten och ägde rum i januari 2009. Intervjun tog 
utgångspunkt i de problem, framgångsfaktorer och omvärldstankar som identifierats av 
utvärderarna i samband med år ett. Vid intervjutillfället diskuterades återigen 
slutsatserna från första året och dess konsekvenser för år två. Projektledarna redogjorde 
för och diskuterade projektens aktuella status och planer för framtiden. Intervjuguiden 
finns presenterad i bilaga 1 och projektens utveckling över tid i kapitel 4. 
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Vid den andra fokusgruppsintervjun deltog styrgruppens medlemmar inklusive den 
centrala projektsamordnaren (januari 2009). Syftet med att även bjuda in den centrala 
projektsamordnare var att en viktig funktion för samordnare var att fungera som en länk 
mellan projekten och styrgruppen. Även intervjun med styrgruppsmedlemmarna tog 
utgångspunkt i de problem, framgångsfaktorer och omvärldstankar som identifierats av 
utvärderarna i samband med år ett. Majoriteten av styrgruppsmedlemmarna hade också 
varit närvarande när projekten diskuterades vid seminarier.  
 
Som vid första årets intervjuer presenterades intervjuguiden 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). 
 
Nedanstående tabell belyser vilka funktioner som berördes av intervjuerna och de 
intervjuades grupptillhörighet 
 
Tabell 1. Intervjupersonernas funktion och grupptillhörighet 
 

Funktion Grupptillhörighet  

Projektledare Projektet Projektsamordnare 
 

projektgrupp 

Projektledare för Demensprojektet, Mötesplats Hammarbyhöjden, 
Projekt rehab samt Förebyggande hembesök 
 

projektgrupp 

Avdelningschef 
Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning 

 
styrgrupp 

Enhetschef  
Hemstödsområden, demensdagvård och social dagverksamhet 

 
styrgrupp 

Enhetschef  
Hammarbyhöjdens servicehus 

 
styrgrupp 

Enhetschef  
Hemtjänsten 

 
styrgrupp 

Enhetschef  
Beställarenheten 

 
styrgrupp 

 
 

3. Anteckningar från möten med projektsamordnaren 
 
Anteckningar har förts vid varje möte med projektsamordnaren och utvärderare. Under 
första halvåret inföll mötena en gång i månaden och har under senare tid intensifieras 
till var fjortonde dag. 
 
 

4. Insamling och analys av relevant forskning inom området 

I samband med år ett gjordes en litteraturgenomgång för respektive projektområde. 
Detta åstadkoms genom en litteraturöversikt som är en metod för att bedöma 
kunskapsläget inom ett intresseområde (Bowman 2007). I översikten som inleds med 
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litteratursökning riktas intresset mot vetenskapliga artiklar samt litteratur och kan 
förenklat beskrivas omfatta två delar, en systematisk och en manuell. I den 
systematiska delen utgår man från bärande begrepp relevanta för respektive projekt och 
i kombination med erfarenhet av forskningsfältet konstrueras en lista med sökord på 
svenska med dess engelska motsvarighet. Därefter söks igenom olika databaser, t ex 
AgeLine, SOCINDEX, CINAHL, MedLine, Sociologogical Abstracts, med hjälp av de 
engelska sökorden för att finna relevant forskning och rapporter. Detta är en relativ 
komplex process där hänsyn också måste tas till respektive databas konstruktion av vad 
som tolkas omfattas av ett specifikt sökord. Under den manuella sökningen används 
framtagna artiklars referenslistor i jakten på betydelsefulla forskningsrapporter. Även 
går man igenom relevanta tidskrifter volymer omfattande de senaste åren. De funna 
artiklarna granskas systematiskt utifrån etablerade kvalitetsaspekter och man får på så 
sätt en möjlig bild av kunskapsläget för ett givet intresseområde.  
 
Inför år två har litteratursökningen fördjupats. 
 
Litteraturöversikten har utgjort grunden för det kommande kapitlet, 2.   
 

5. Genomgång av stadsdelens organisationsutveckling under 2007-2009 

Inför skrivandet av utvärderingsrapporten för år två samlade vi in och analyserade 
stadsdelens och äldreomsorgens verksamhetsberättelser och årsredovisningar i syfte att 
få en bild av utvecklingstrender inom stadsdelen som organisation som kunde vara av 
intresse för projekten.  
 
RAPPORTENS DISPOSITION 

Utvärderingsrapporten består av fem kapitel där det första kapitlet utgörs av en 
introduktion till uppdraget. I kapitlet presenteras vidare utvärderingens syfte och 
frågeställningar och en beskrivning av de metoder för datainsamling och analys som 
använts i utvärderingen. I följande kapitel, presenteras kunskapsläget inom de 
problemområden som projekten är inriktade på. Kapitel 3 är en studie av stadsdelens 
utveckling under projektperioden 2007-2009. Syftet är att kritiskt granska de fem 
projektens strukturella villkor. I kapitel 4 görs en översiktlig sammanfattning de fem 
projektens utveckling under de två första åren. I kapitel 5 identifieras och diskuteras 
mer generella tendenser och samordningsvinster, specifika och gemensamma 
framgångsfaktorer respektive problemteman för projekten. Rapporten avslutas med en 
presentation av vilka preliminära slutsatser som dragits efter projektens andra år. 
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KAPITEL 2 KUNSKAPSLÄGET 
 

INLEDNING 

Beskrivningen av kunskapsläget inom det breda område som projekten tangerar lyfter 
fram vilket stöd som finns i forskning och undersökningar riktade mot åtgärder och 
strategier för ett visst problem- eller intresseområde. Ett första seg i den processen är att 
försöka ringa in och ange vilka bärande begrepp och uttryck som finns inom de 
specifika områden som projekten riktar in sig på att påverka. Begreppsidentifieringen 
möjliggör i nästa steg en bedömning av om vi ”talar om samma sak” i analyser och 
jämförelser. Nedan presenteras vår identifiering av dessa begrepp och uttryck och den 
forskning som vi anser vara relevant. Varje projekt behandlas separat även de delvis 
överlappar varandra.  
 
KOMPETENS, KOMPETENSUTVECKLING OCH DEMENSVÅRD 

I rapporten som omfattade första året med Demensprojektet konstaterade vi att 
betydelsefulla begrepp i detta projekt var kompetens och kompetensutveckling. Frågor 
vi ställde och som fortfarande är lika aktuella var: 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 denna problematik bör vi granska innebörden i begreppet kompetens. 
 
Vi kan konstatera att kompetens är ett mångtydigt begrepp och olika förespråkare 
lägger olika betydelser i begreppet. 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.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           INDIVID   ARBETE/UPPGIFT 
 
Figur 1. Kompetensmodell. (Ellström 1992 sid 38) 
 

formell 

kompetens 

faktisk 

kompetens 

efterfrågad 

kompetens 

kometens 

arbetet 

kräver 

handling 

(utnyttjad 

kompetens) 
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Som framgår av 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. 
 
 
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 påverkat  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 tillfrågad 
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 de 
arbetsplatser man arbetat med verktygslådan. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det varit svårt att hitta systematiskt 
utvärderade undersökningar som berör just detta område. Exemplen ovan visar på 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 och nytta av den förvärvade 
kunskapen i faktiska vårdsituationer. Vi kommer att återvända till området 
kompetenshöjning genom utbildningsinsatser kopplat till projektet rehabilitering i 
vardagen nedan. I bägge projekten försöker man påverka personalens förhållningssätt 
och medvetenhet men använder olika strategier.  
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SOCIALT INNEHÅLL OCH ÄLDRE 

Socialt innehåll kan ses som ett begrepp och är betydelsefullt att granska då det 
används som bärande del i projektet Mötesplats Hammarbyhöjden) (tidigare 
Mötesplats servicehuset). Vad som avses med socialt innehåll för äldre har varit ett 
intresse för forsknings- och utvecklingsenheten Nestor verksamma i Haninge, 
Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommuner. Som ett första led i ett 
utvecklingsarbete formulerades följande definition: 
 

Att på äldreboende, i hemmet, på den geriatriska avdelningen eller dagverksamheten 
utforma dagen så att den stärker den äldres fysiska och psykiska välbefinnande 
genom uppmuntran av interaktion med omvärlden och av den äldres egna initiativ. 

                  (Söderberg 2007, s 8) 
 
Vad man önskar av livet när man blir äldre har varit föremål för utveckling av teoretisk 
kunskap under de senaste 30 åren. Idag kan teorier om det naturliga åldrandet indelas i 
två huvudkategorier: biologiska och psykosociala. I biologisk teori beskrivs vad som 
händer i kroppen när vi blir äldre och kan anses vara ganska handfast då det är relativt 
enkelt att följa förändringar med blotta ögat. Å andra sidan försöker psykosociala 
teorier förklara och beskriva åldrandet som individuella förändringar i kognitiva 
funktioner, beteenden, relationer, anpassning mm (Törnstam 2005). Samtidigt finns det 
en rad antaganden om ”det goda åldrandet” eller ”det framgångsrika åldrandet” bland 
de äldre själva och omgivningen och kan ses som liktydigt med hälsa, ungdomlighet 
och aktiviteter. Grundtanken är att man bevarar idealet som formats under ens 
medelålder (a.a.).  
 
I gerotranscendensteorin motsätts denna ”automatiska” överföring av livsideal och 
teorin pekar på att det finns ett ”annat” naturligt åldrande omfattande det psykosociala. 
Man går från en materiell och rationell syn på sig och sin omvärld mot ett mer kosmiskt 
och transcendent livsperspektiv. Detta kan beskrivas som: 
 

• en ökande känsla av samhörighet med något övergripande 
• en omdefinition av tids-, rums- och objektuppfattningar 
• en omdefinition av förhållanden mellan liv och död, samt en minskande rädsla 

för döden 
• en ökande känsla av samhörighet med tidigare och kommande generationer 
• ett minskande intresse för ytliga sociala relationer 
• ett minskande intresse för materiella ting 
• en minskad grad av självcentrering 
• mer tid för ”stilla stunder” 

 
Ett socialt innehåll i vardagen för den äldre kan också omfattas av att livet känns 
meningsfullt, begripligt och hanterbart. Dessa tre begrepp beskriver Antonovsky vara 
hörnstenar i en ”känsla av sammanhang”, KASAM, ett begrepp som har betydelse för 
hur vi mår men också hur vi uppfattar hur vi kan hantera våra liv (Antonovsky 1979). I 
syfte att fördjupa förståelsen av vad hälsa kan innebära och som kan relateras till 
innehållet i äldres vardag har Nordenfeldt formulerat en hälsoteori (Nordenfelt 2004).. 
Definitionen av hälsa ses som en handling, d.v.s. förmågan att kunna realisera för 
individen vitala mål. 
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Under åren 2005-2006 genomförde Nestor FoU-center och äldreomsorgen i Haninge, 
Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö med representanter för hemtjänst, 
korttidsboende och äldreboende ett utvecklingsprojekt (Söderberg 2007). Syftet var att 
med utgångspunkt från de äldres livssituation konkretisera hur socialt innehåll kunde ta 
sig uttryck och stärkas i de berörda verksamheterna. Tio olika förändringsarbeten 
genomfördes och resultatet delades upp i två huvudområden; medverkan för de äldre 
och effekter på team, handledare och chefer. Sammanfattningsvis prövades en rad olika 
verksamheter som caféverksamhet, utflykter, frukostbuffé, sång och dans, högläsning, 
drinkvagn, gymnastik, filmvisning. Övervägande positiva effekter erhölls och man 
planerade att aktiviteterna skulle fortsätta i någon form efter projektets slut. Vårdarna 
upplevde hur deras syn förändrades på deras arbete från att ”bara” varit 
omvårdnadsbetonat till att nu infatta även den sociala dimensionen i vården. Cheferna 
var nöjda med att personalen visat ett sådant intresse och engagemang i genomförandet. 
Bidragande framgångsfaktorer var att arbetsledarna var med förändringsprocessen och 
att det fanns en genomtänkt plan för hur det skulle gå till (a.a.). 
 
Internationella studier som rapporterat eventuella mätbara effekter när man studerat 
äldres aktivitet och innehåll i vardagen förekommer ännu inte särskilt ofta. I en 
amerikansk studie med så kallad epidemiologisk design följde 2761 personer över 65 år 
under 13 år (Glas et al 1999). Syftet var att beskriva om och i så fall vilken av tre olika 
aktivitetsdomäner hade effekt på överlevnad. De tre aktivitetsdomänerna var 1) social 
aktivitet med t.ex. kortspel, underhållning, gudstjänstbesök, 2) producerande aktiviteter 
som trädgårdsarbete, handla mat, frivilligarbete samt 3) fysisk aktivitet som 
promenader, konditionsträning. I en serie med intervjuer visar resultatet att alla tre 
aktivitetsdomäner påverkade överlevnaden på liknande sätt. I analysen av resultatet 
påpekas att de äldre som enbart var aktiverade med sociala aktiviteter och som inte 
parallellt deltog i fysiska aktiviteter hade lika förutsättningar till överlevnad som de 
som var fysisk aktiva och med åldern rimlig fysisk trim. 
 
Liknande resultat rapporterar Agahi och Parker från en studie gjord i Sverige då man 
även undersökte om det var skillnad mellan äldre män och kvinnor (Agahi & Parker 
2008). Deltagare var 1246 kvinnor och män. Datainsamling skedde med frågeformulär. 
Förutom att man tangerade Glas et als (1999) resultat att engagemang i fritidsaktiviteter 
påverkar överlevnad fann man att det för kvinnor var betydelsefullt med 
samvaroaktiviteter som studiecirklar och för män var det mer hobbyaktiviteter som var 
betydelsefullt. 
 
I ytterligare en studie från USA formulerade man problemområdet från ett annat 
perspektiv med frågan: Vilken roll har informella visavi organiserade aktiviteter på den 
urståndsättande process äldre befinner sig i (Janke, Payne & van Puymbroeck 2008). 
Som en del i en översiktsstudie som avsåg att beskriva amerikanares livsförändringar 
under 12 år valdes alla frågeformulär ut som var besvarade av dem som var 65 år och 
äldre. 564 äldre ingick i studien. Resultatet visar att både informell och organiserad 
aktivitet kan stimulera till bibehållen kognitiv hälsa och möjligen kan begränsa 
effekterna av funktionsbegränsningar som uppfattning om eventuell 
funktionsnedsättning och symptom på nedstämdhet. 
 
Från Israel rapporteras hur betydelsefullt det kan vara att som äldre kunna komma ut i 
friska luften och promenera (Jacobs et al 2008).  Rapporten var en del i en longitudinell 
studie och frågeformulär skickades ut vid ”baseline” och efter 7 år. Gruppen bestod av 
528 äldre som var 70 år vid starten av studien. Resultatet visar att personer som är över 
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70 år och som dagligen kommer ut klagar mindre över muskelsmärtor, sömnproblem, 
urininkontinens samt har mindre behov av stöd i det dagliga livet. 
 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns forskning som stödjer antagandet 
om att socialt och/eller fysiskt aktiva personer har en längre överlevnad. Men 
situationen är mer komplicerad än så. Svårigheter att värdera dessa studier handlar 
bland annat om att  definiera och komma överrens om vad som ska mätas? I en given 
situation är det mest viktigaste att överleva men i en annan är det viktigt att ha ett bra 
liv när man lever vilket gör att det är svårt att bestämma vilken effekt ska mätas. Flera 
frågor återstår att besvaras men vad man kan vara överens om är att förutsättningen att 
ha ett bra liv är ju att överhuvudtaget leva. 
 
 
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH HÄLSA 

I projektet Förebyggande hembesök ses begreppet förebyggande vara av särskilt 
intresse och riktar sig mot den äldres hälsa men också att bibehålla funktioner i det 
dagliga livet. 
 
Framväxten av förebyggande åtgärder (prevention) har en grund i den medicinska 
kunskapsutvecklingen som styrts av att hitta orsak – verkan samband. Vidare upptäcks 
en orsaken till sjukdom är ett annat forskningsmål att hitta en adekvat behandling men 
också försök till att finna faktorer som kan förebygga uppkomsten. Det här 
resonemanget relaterar till begreppen primär och sekundär prevention. Strategierna vid 
primär prevention riktar sig till friska personer för att förhindra uppkomst av ohälsa. 
Vid sekundär prevention riktar sig åtgärderna till att en befintlig ohälsosituation inte 
förvärras. Emellertid är det inte i den här utvärderingen viktigt med en sådan åtskillnad, 
eftersom de förebyggande åtgärderna i stort är de samma. Vid hembesöken ska man 
möta den äldre där just den personen ”befinner” sig och också ta hänsyn till uttalade 
behov och önskningar. Vidare kan en åtskillnad göras mellan sjukdomsförebyggande 
och hälsofrämjande för att öka förståelsen för detta begreppsliga område. Vid 
sjukdomsförebyggande gäller att förhindra att viss ohälsa uppkommer, t. ex.minska 
risken för fallolyckor med påföljande ohälsa och sjukdom. Hälsofrämjande avser att 
förbättra individens egenupplevda hälsa (CeFAM och Stiftelsen Stockholms läns 
Äldrecentrum 2007). 
 
Att begreppen hälsa respektive ohälsa utgår från individens upplevelse och inte någon 
bedömning från någon annan person tycks idag vara en vedertagen ståndpunkt. Det är 
välkänt att man kan ha en sjukdom och känna sig vara vid hälsa och man kan vara fri 
från sjukdom och känna sig sjuk (ohälsa). För det här sättet att diskutera hälsa har flera 
perspektiv betydelse bl. a. Nordenfeldts definition av hälsa samt Antonovskys 
salutogena perspektiv på hälsa som även presenterades i förra avsnittet omfattande 
Demensprojektet (Nordenfeldt 2004, Antonovsky 1991). I det salutogena perspektivet 
ses hälsa och ohälsa som två ytterligheter på en gemensam ”linje” (kontinuum) och att 
individen kan ”röra sig” fram och tillbaka på detta och uppleva varierad grad av hälsa 
och ohälsa. I den Nordenfeldtska definitionen av hälsa ses hälsa som en handling, d.v.s 
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förmågan att kunna realisera för individen vitala mål. Båda perspektiven anger att det 
finns en eller flera dimensioner utöver begreppen sjuk och sjukdom.  
 
Förebyggande åtgärder har en delvis liknande utveckling inom det sociala arbetets teori 
och metodutveckling. Inom socialt arbete används begreppen samhällsarbete och 
strukturinriktat arbete3 för metoder och arbetssätt som försöker att förebygga/ påverka 
utsatta gruppers strukturella förhållande och villkor och stödja utsatta grupper i att 
själva påverka sina levnadsvillkor i kontrast till individuellt inriktade insatser som 
syftar till att stödja individer/familjer.  
 
När socialutredningen lade fram sitt slutbetänkande i slutet på 70-talet 4 fördes en 
diskussion om de så kallade strukturinriktade insatserna, och mer specifikt den 
uppsökande verksamheten, inom socialtjänsten5, som fortfarande fångar in viktiga 
dimensioner i det förebyggande arbetet. Den uppsökande verksamhetens mål var att 
socialtjänsten skulle informera sig om medborgarnas problem och livssituation och att 
den kunskapen skulle ligga till grund både för individuell behandling och allmän 
åtgärdsplanering. Samtidigt som socialtjänsten informerade sig om medborgarnas 
villkor skulle man informera medborgarna om socialtjänstens serviceutbud . 
Information som kunde användas av medborgarna för att påverka sin livssituation både 
på kollektiv och individuell nivå (SOU 1979/80:44, Sundh 1999). I slutbetänkandet 
diskuterades hur den personliga integriteten kunde skyddas om socialtjänsten fick 
uppgiften att söka upp medborgare i sina hem. Utredningens slutsats var att 
socialtjänstens behov av att ha god kännedom om medborgarnas situation var viktigare 
än den personliga integriteten när man riktade in sig på situationen för specifika 
målgrupper som äldre och barn.  
 
Vid granskningen av tidigare undersökningar och forskning inom området 
förebyggande hembesök framkommer att det finns såväl nationellt som internationellt 
ett förhållandevis stort intresse av att söka den mest optimala och effektivaste formen. 
 
Nationella 
 
I Socialstyrelsens rapport Förebyggande hembesök. Erfarenheter från 21 försök med 
uppsökande verksamhet bland äldre beskrivs effekten av en treårig försöksverksamhet 
(Socialstyrelsen 2002). Syftet med försöksverksamheten var att samla kunskap om hur 
man förebygger ohälsa och vårdbehov bland äldre. De 21 separata försöken 
genomfördes på olika orter i landet med skiftande sociodemografiska och strukturella 
förutsättningar. Detta var ett samarbete mellan kommun och landsting, men också 
pensionärs-, frivillig- och anhörigorganisationerna var engagerade. Projektet riktade sig 
mot hemmaboende som var 75 år och äldre, och hembesöken var regelbundna och 

                                                 
3 Begreppen är inte helt synonyma. Begreppet samhällsarbete är kopplad till metodlitteratur inom det 

professionella fältet medan strukturinriktat arbete har sin upprinnelse i de utredningstexter som låg till 

grund för socialtjänstlagen.  
4 SOU 1977:40, Socialtjänst och socialförsäkringstillägg: lagar och motiv: Socialutredningens 

slutbetänkanden. Stockholm. LiberFörlag/allmänna förlaget. 
5 Det var framförallt socialtjänstens äldreomsorg och barnomsorg som avsågs. 
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förekom halvårsvis. I vissa projektområden var utlandsfödda äldre i särskilt fokus. 
Personalen som utförde hembesöken hade både medicinsk och social kompetens och 
informerade om hur kommunens äldreomsorg fungerar, gav goda råd om kost och 
motion samt demonstration av enkla hjälpmedel för att undvika olyckor i hemmet. Det 
samlades även in uppgifter om de äldres syn på sin egen hälsa, funktionsförmåga, 
välbefinnande och sociala nätverk. Över fyratusen äldre deltog i försöken. Utvärdering 
utfördes med flera ansatser bl. a. med intervjuer, frågeformulär, fortlöpande kontakt 
med projektledarna samt personliga besök. Resultaten visar att försöksverksamheten 
föll väl ut både bland de äldre och den uppsökande personalen. Hälften av kommunerna 
fortsatte med hembesök efter försökens slut. 
 
Under 2006 gav Stockholms läns landsting ett uppdrag till två FoU-organ, Stiftelsen 
Stockholms läns Äldrecentrum och Centrum för Allmänmedicin (CeFAM), att 
systematisk uppfölja effekter av hälsosamtal vid hembesök hos personer som fyllt 75 år 
(CeFAM och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2007). Frågeområden som 
studerades var 1) hur var hälsoläget före interventionen, 2) hade hälsosamtalen någon 
effekt samt 3) blev det förändringar i vårdkonsumtion? 16 vårdcentraler valdes 
slumpmässigt ut och utgjorde interventionsgrupp och kontrollgrupp. Undersökningen 
omfattade också åtta vårdcentraler med geografisk spridning omkring Stockholm som 
sedan tidigare hade pågående försöksverksamheter. Undersökningen har en 
komplicerad design bl. a. för att olika yrkeskategorier var representerade i den 
uppsökande personalen, hembesöken var olika i antal mellan vårdcentralerna och att 
åldersgränsen var olika, 70 respektive 75 år.  
 
 
I Nordmaling startades 2000 ett hembesöksprojekt för att göra en kostnadsnyttoanalys 
(Sahlén, Löfgren & Lindholm 2005; Sahlén et al 2008). Projektet omfattade friska äldre 
75 år som under två år fick fyra besök av ett team med distriktssköterska och 
hemtjänstassistent. Vid hembesöken gavs råd om levnadsvanor, risker i hemmiljön, 
sjukdomar vanliga bland äldre mm. För att kunna göra en noggrann utvärdering 
lottades deltagarna i två grupper, interventionsgrupp och kontrollgrupp. 
Sammanfattningsvis påvisades en rad effekter av hembesöket såsom förbättring av 
livskvalitet med minskad oro och smärta samt minskat nyttjande av primär- och 
landstingskommunal service. Den mest uppseendeväckande effekten var att den 
förväntade dödligheten minskade i gruppen som fick hembesök. I 
kostnadsnyttoanalysen påvisas att kostnaderna för att genomföra projektet i stort sett 
täcktes under projektets två år in genom besparing av hemtjänst och sjukvård till följd 
av projektet. I en kostnadsnyttoanalys görs en komplicerad kalkylering av eventuell 
kostnadseffekt som är en allmänt vedertagen metod. I denna undersökning 
rapporterades att kostnaden var 172 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår, vilket 
jämfördes med Socialstyrelsen bedömning att 500 000 kronor avseende just detta är en 
måttlig kostnadsnivå. Tolkningen av resultaten blir att för samhället är dessa hembesök 
väl använda pengar. 
 
 
Internationella 
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Under 2006 och 2007 gjorde Kommunförbundet i Finland en undersökning bland 
Finlands kommuner med en förfrågan om hur förebyggande hembesök hos äldre 
genomförts i kommunerna (Kommunförbundet, 2007). Av 415 kommuner svarade 
sammanlagt 288 kommuner (ca 70%) med hjälp av en webblankett. 151 kommuner 
hade infört hembesök emedan 60 kommuner planerade att införa sådana besök. Vid 
formulerandet av slutsatserna av kommunenkäten konstaterades det bl. a. betydelsen av 
en samordning av resursanvändningen som ger möjlighet till en mer flexibel 
servicehelhet som bättre svarar mot de äldres behov. Även att utarbeta metoder för att 
identifiera riskgrupper bland de äldre ansågs viktigt. Vidare konstaterades att det saknas 
forskning om effekten och nyttan av hembesök i förhållande till kostnaderna. 
 
Den internationella forskningen visar att det finns positiva effekter av samhälleligt 
intresse med att utföra förebyggande hembesök hos äldre. Under 2000-talet har stora 
översiktsstudier publicerats där studier kring effekterna med förebyggande hembesök 
presenterats med delvis motsägelsefulla resultat.  
 
I van Haastregt och medarbetares forskningsöversikt presenteras slutsatsen att det inte 
finns klara belägg för att förebyggande hembesök har effekt på vare sig fysisk eller 
psykosocial funktion, fallolyckor, livskvalitet eller intagning på sjukhus (van Haastregt 
et al 2000). I en annan forskningsöversikt påstår Elkan och medarbetare att dödligheten 
minskade samt intagning till institutionsboende (Elkan et al 2001). Ingen minskning av 
sjukhusinläggning, ohälsa eller funktionsnedsättning kunde forskarna finna i resultatet.  
Under 2002 presenterade Stuck och medarbetare att förebyggande hembesök hade 
effekt då det minskade intagning på ålderdomshem, förutsatt att flertal hembesök 
gjordes (Stuck et al 2002). Man påvisade också att dödligheten minskade i de yngre 
åldersgrupperna. Minskad dödlighet presenterade också Ploeg och medarbetare i sin 
forskningsöversikt där man påstod att om man genomför hembesök hos 36 äldre 
förhindras 1 dödsfall (Ploeg et al 2005). 
 
Frågan om hur dessa översiktsstudier har betydelse och/eller vägledning för oss blir i 
viss mån problematisk. I första hand är det svårt att påvisa klara effekter med hjälp av 
dessa forskningsöversikter då det är olika yrkesgrupper som utför hembesök och ibland 
team, men även att innehållet i hembesöken varierar stort. Likaså har man olika 
åldersgränser men även olika sätt att mäta eventuella effekter. Vidare genom att det 
finns forskningsmetodiska svårigheter att göra forskningsöversikter gör att man inte är 
överens om i forskarsamhället hur det ska gå till att översiktligt utvärdera studier med 
förebyggande hembesök.  
 
 
Sammanfattningsvis finns i Sverige en samstämd bild från såväl de äldre som fått 
hembesök och de som genomfört dem att dessa är meningsfulla och uppskattade. Dock 
har inte statistiskt säkerställda skillnader påvisats i de systematiska mätningar mellan de 
två grupperna – de som fått hembesök och de som tackat nej. Så det går inte att utläsa 
om de förebyggande hembesöka haft en reell påverkan för mätbara variabler som 
livslängd.  Den eventuella kostnadseffektiva effekten med hembesök har i de flesta 
studier inte varit i fokus då undersökningarnas metodval inte medgivit det. Den 
internationella forskningen ger ingen tydlig vägledning. Endast en studie som visat att 
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hembesök är till samhällsekonomisk nytta har vi funnit (se ovan Sahlén, Löfgren & 
Lindholm 2005; Sahlén et al 2008) och detta i norra Sverige. 
 
 
VARDAGSREHABILITERING OCH REHABILITERANDE 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Bärande begrepp i projektet Projekt Rehab (tidigare Rehabilitering i vardagen) är 
vardagsrehabilitering, rehabiliterande förhållningssätt men även förflyttningsteknik. 
När det gäller rehabilitering följer Socialstyrelsen denna definition: 
 

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)) 
 
Definitionen 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 omsorgspersonal6. 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 utbildning för att kunna genomföra dagliga 
rehabiliteringsinsatser behövs från såväl sjukgymnaster som 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). 
 
Ordet förflyttningsteknik relaterar till begreppet belastningsergonomi och ingen 
direktöversättning till engelska finns. Forskningsfältet som innefattar 
förflyttningsteknik har varit svårhittat varför vi inte presenterar något i nuläget. 
 
Rapporter och studier som studerar effekter av insatser med vardagsrehabilitering eller 
rehabiliterande förhållningssätt år svårfunna särskilt i ett internationellt perspektiv. En 
handfull rapporter finns i Sverige där målgruppen bott i såväl ordinärt som särskilt 
boende. 
 

                                                 
6 Med ordet allmän i detta sammanhang menas inte mindre viktig 
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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. 
 
 
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. 
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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 
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 kostnadsnyttoanalys kan det tas hänsyn till övergripande samhälleliga ekonomiska 
aspekter som ett lokalt projekt rimligtvis inte kan tillmötesgå. 
 
 
PROJEKTSTYRNING, PROJEKTSAMORDNING OCH TEAMBUILDING  

Bärande begrepp för projektet Projektsamordnare kan ses utifrån ett brett kunskapsfält 
och som knyter an till hur projekt och organisation av projekt bör fungera. Dessutom 
förefaller begreppet vårdteam ha betydelse.  
 
Projektstyrning och projektsamordning inom offentlig verksamhet är ett komplext 
problemområde. Det skiljer sig från chefsfunktioner över ordinarie verksamheter inom 
en organisation genom projektets avgränsning i tiden och tydliga inriktning på att 
utveckla och pröva en arbetsmetod som på sikt kan leda till organisationsförändringar 
och införande av alternativa arbetssätt. Gemensamt i synen på projekt är att det är en 
arbetsprocess som skall leda fram till specifika mål och att i en projektplan finns klart 
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angett projektets omfattning, inriktning och tidsåtgång. Projektet har också olika faser 
av planering, genomförande och slutligen utvärdering som ställer andra krav på 
projektsamordnaren jämfört med ledningen av en fastställd mer regelstyrd organisation. 
Litteraturen inom området är omfattande eftersom projekt som arbetsform är vanlig 
inom en mängd olika områden. Vi kommer i det här sammanhanget att koncentrera oss 
på projektstyrning inom offentlig verksamhet. 
 
Ett intressant begrepp i litteraturen är begreppet effektiv projektledning. Begreppet 
skiljer sig från projekteffektivitet. Det senare handlar mer om projektet varit 
framgångsrikt och resultaten är användbara. Effektiv projektledning riktar snarare in sig 
på hur projektledaren balanserat dimensioner som tid, kvalitet och kostnad – dvs. ett 
fokus på projektets förutsättningar snarare än dess innehåll. I de flesta fall finns en 
given koppling mellan att projektet varit framgångsrikt och att projektledningen 
fungerat bra men det är ingen nödvändig logik. Projektet kan vara bra trots svag eller 
dålig styrning och projektet kan misslyckas trots en effektiv projektledning (Cooke-
Davies 2001).  
  
Ambitionen med att inrätta en projektsamordnare som ska samordna fyra olika projekt 
och stödja projektledarnas arbete gränsar också till innehållet i begreppet team-
building.7 I den forskning som inriktar sig mot hur man skapar effektiva team påvisas 
betydelsen av organisatoriskt stöd, effektiva teammedlemmar samt effektivt ledarskap 
av teamet (Wheelan 2005). För att ge förutsättningar för ett organisatoriskt stöd för att 
bygga ett effektivt team behövs bl.a. 

• att organisationen i sig själv har en tydlig beskrivning av sitt uppdrag samt att 
alla anställda förstår och följer den 

• ett stödjande klimat för innovationer och nyheter 

• förväntningar på att lyckas 
• val av team-medlemmar baseras på kompetens och förmåga att bidra till 

grupprocess 

• regelbundna möten med återkoppling 
• uppskatta och respektera teamets rekommendationer 

• följa att teamet kan arbeta tillräckligt autonomt och fortfarande vara en del av 
organisationen. 

          (a.a.) 
För att bidra som en effektiv team-medlem konkluderas att detta inte är självklarheter 
utan måste även övas på (a.a.). I huvudsak kan nämnas att ett öppet förhållningssätt 
inför att stödja processerna i diskussioner om målsättning, rollfördelning, gränssättning 
mm. Vidare att dela syn på införande av nyheter och att stödja team-ledaren strävan att 
nå uppsatta mål. Till sist att inte skylla på andra när teamet har problem utan ta ett eget 
ansvar nämns som en mycket betydelsefull förutsättning hos en team-medlem (a.a.). 
 

                                                 
7 Det är svårt att hitta någon relevant svensk översättning av själva begreppet. Begrepp som team-
utveckling och teamarbete täcker innebörden i begreppet men är språkligt något oformliga. Även inom 
det här området finns mycket publicerat och vi har valt att lyfta fram team-building inom det offentliga 
området. 
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Förutsättningar för det effektiva team-ledarskapet beskrivs dels som betydelsen av att 
medvetet och strategiskt välja uppdragen som ledare samt medvetenhet om att anpassa 
sitt ledarskap till de olika utvecklingsfaserna teamet genomgår. Under den inledande 
fasen betonas ett tydligt och förtroendeingivande ledarskap och ledaren ansvarar för 
kontakt och positionering av teamet visavi organisationen. Under de senare faserna kan 
den initiala ledarskapsrollen förändras så att team-medlemmarna gradvis kan axla 
ansvaret för teamets utveckling med ansvar fortskridande effektivitet. 
 
Sammanfattningsvis kan vi påstå att för ett team ska vara effektivt och lyckas i sitt 
arbete krävs insatser både från organisationen som sådan såväl särskild kompetens för 
ledaren och även team-medlemmarna. 
 
Projektledarna för de olika projekten har olika professionsbakgrund som socionom, 
sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska. I en rapport från Institutionen för 
beteendevetenskap vid Linköpings universitet (Blomqvist 2004) görs en 
forskningsgenomgång utifrån syftet att öka kunskapen om förutsättningarna för  
mångprofessionella team inom vården. En central frågeställning i rapporten är vad 
forskningslitteraturen beskrivit som fördelar och nackdelar med mångprofessionella 
vårdteam som arbetsform. Teamarbete inom vården skiljer sig åt från teamarbete inom 
kommunal äldreomsorg men det finns också många likheter. Professionsbaserade 
olikheter mellan team-medlemmar kan enligt forskningsgenomgången påverka arbetet i 
en positiv riktning genom en mer allsidig belysning av problematik teamen står inför. 
Det finns också en potentiell negativ påverkan som bland annat grundar sig i bristande 
insikt i varandras teoretiska utgångspunkter.  
 
 
Fokus för att hitta och granska andra studier inom området har varit studier som belyser 
projektledningars arbete med samordnings och metodutvecklingsfrågor som ligger nära 
de utmaningar som projektsamordnaren stått inför i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.  
 
En relevant studie är en utvärdering av kompetensfondens satsning på att utveckla en 
enhetlig projektstyrning inom Stockholms stad. Studien, som är publicerad 2006, är 
gjord av två studenter på Företagsekonomiska institutionen på Stockholms Universitet 
(Jawad & Nebel 2006) och är kopplad till institutionens övergripande utvärdering av 
Kompetensfondens arbete.  Rapporten behandlar övergripande en modell för projekt-
styrning inom offentlig verksamhet som introducerades av kompetensfonden8 i 
Stockholm. Det som främst studeras och analyseras i rapporten är en projektstyrnings-
modell som är döpt till Lilla Ratten och ett så kallat införandeprojekt PROST – enhetlig 
projektstyrning i Stockholms stad. Projektet gick ut på att alla projektledare inom 
Stockholms stad skulle gå en utbildning i Lilla Ratten som förberedelse inför sitt 
projektledarskap. Projektstyrningsmodellen finns fortfarande kvar och flera av 
projektledarna i de aktuella projekten har genomgått eller planerar att gå utbildningen.  
 

                                                 
8 Kompetensfonden var en satsning av Stockholm kommunfullmäktige 2003. Två miljarder avsattes i en 
fond som skulle finansiera olika utbildnings och utvecklingsprojekt i Stockholms Stad under perioden 
2003-2006.  Satsningen resulterade i drygt 500 projekt inom olika utvecklingsområden.  
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Den kritiska analysen av projektstyrningsmodellen är dels baserad på en relativt 
omfattande teorigenomgång av olika modeller och ett antal semistrukturerade intervjuer 
av projektledare som genomgått utbildningen i Lilla Ratten och arbetat som 
projektledare. I rapporten diskuteras att den kritik som riktas mot generella 
projektstyrningsmodeller är att den riskerar att hålla tillbaka kreativiteten och att 
projekt har så olika betingelser att det som behövs är ett förhållningssätt som stimulerar 
kapaciteten att hitta unika lösningar. Författarnas slutsatser är att projektledarna överlag 
är positiva men att det finns problematiska dimensioner kopplade till modellen. 
Sammanfattningsvis menar författarna att Lilla Ratten behöver användas flexibelt och 
anpassas till specifika projekt för att kunna vara ett effektivt instrument för 
projektledarna. Projektstyrningsmetoden kan också användas för att linjeorganisation 
ska få en ökad förståelse för projektet men relationen mellan projekt och 
linjeorganisation är komplext område (a.a. sid 44).  I vilken utsträckning som en 
projektledarutbildning i Lilla Ratten är kostnadseffektiv har inte författarna kunnat 
besvara inom ramen för sin studie. 
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KAPITEL 3 UTVECKLINGEN I SKARPNÄCKS 
STADSDEL 2007-2009 
 

INLEDNING 

Idén till att i utvärderingen av år två för de fem projekten ha med ett särskilt kapitel om 
organisationsutvecklingen i Skaprnäcks stadsdelsförvaltning har sitt ursprung i 
delrapporterna för år ett. Vi kunde tidigt konstatera att vad som skedde inom stadsdelen 
och äldreomsorgen som organisation hade betydelse för projektens utformning både 
vad gäller framgångsfaktorer och problem.  En sådan tydlig koppling var att de 
personer som skrev fram ansökan till socialstyrelsen om projekten 2007 inte fanns kvar 
i organisationen när projekten utvecklades under 2008. När projektplaner skulle 
revideras fanns det få personer som var med från början och arbetade fram de 
ursprungliga intentionerna. En annan koppling var att äldreomsorgen och speciellt 
beställarenheten var ekonomiskt pressat under främst 2007 och 2008 vilket också fick 
återverkningar för utförarenheterna. Vi visste också att omorganiseringar och 
avvecklingar inom äldreomsorgen påverkat de enskilda projektens strategier. Ett 
konkret exempel är projektet om socialt innehåll som påverkats av att den enhet inom 
vilket projektet verkade avvecklades under projektperioden. Det fanns därför skäl att 
närmare studera den organisatoriska och ekonomiska utvecklingen inom stadsdelen 
under projektperioden. 
 
Redan inledningsvis vill vi stryka under att beskrivningen av organisationsutvecklingen 
i Skarpnäck är baserat på ett begränsat material. I huvudsak stadsdelsförvaltningens 
verksamhetsberättelser/årsredovisningar för åren 2007, 2008 och 2009 och 
verksamhetsberättelserna för äldreomsorgens beställarenhet och utförarenheter. Idealt 
skulle redovisningarna kompletteras med intervjuer av organisationsföreträdare på olika 
nivåer i organisationen. I kapitlet presenteras först verksamhetsåren var för sig och 
därefter görs en sammanfattande kommentar där centrala utvecklingstrender 
identifieras.  
 
VERKSAMHETSÅRET 2007  

 
Verksamhetsberättelsens utformning.  

Verksamhetsberättelsen för 2007 är uppdelad i två större delar. I den första delen görs 
en sammanfattande analys av verksamheten och det ekonomiska utfallet och en 
genomgång av hur förvaltningen försökt genomföra de politiska så kallade 
inriktningsmålen för verksamheten i stadsdelen. De målsättningar som har störst 
konsekvenser för äldreomsorgen och i sin tur de projekt som vi studerar är målet att 
budgeten ska vara i balans, att valfriheten ska öka och omsorgsverksamheten ska få en 
högre kvalitet (Verksamhetsberättelse 2007 Del 1). I den andra delen görs en 
presentation av stadsdelsförvaltningens olika verksamhetsområden byggd på enheternas 
verksamhetsberättelser. För respektive område beskrivs verksamhetens åtaganden, 
måluppfyllelse och kommentarer till det ekonomiska utfallet (Verksamhetsberättelse 
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2007 Del 2). Vi kommer fortsättningsvis att referera till berättelserna med 
beteckningarna VB Del 1 respektive VB Del 2.  
 
 
Organisationsförändringar under 2007 

År 2007 präglas i hög grad av att det är året efter valet 2006 då Stockholm stad fick en 
ny majoritet i kommunfullmäktige. Det faller sig naturligt att den nya majoriteten – 
Alliansen - skulle sätta sin prägel på verksamheten och infria sina vallöften. För staden 
som helhet innebar den nya majoriteten en omorganisering mot en centralisering där 
stadsdelar slogs ihop från 18 till 14 stadsdelar med vad det innebär av nya 
förvaltningsledningar, nya chefer på mellannivå sammanslagna enheter etc. Skarpnäcks 
stadsdelsförvaltning förblev dock intakt . En annan stor förändring under 2007 var att 
grundskolorna flyttades över från stadsdelarnas ansvarsområde till att lyda under en 
central utbildningsnämnd (VB Del 1 s. 3).  
 
Trots att Skarpnäck inte tillhörde de stadsdelar som slogs ihop med någon annan 
stadsdel genomfördes en del förändringar i organisationen. Den nya organisationen 
startade den 1 september 2007 och innebar att verksamheten organiserades i fem 
verksamhetsavdelningar, förskola, individ och familjeomsorg, stöd och service till 
personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg samt miljö och teknik. I den 
gemensamma administrationen fanns en personal- och kansliavdelning och en 
ekonomiavdelning. Förändringarna gällde i första hand den centrala administrationen.  
 
Valfrihet under 2007 

Ett av de mer centrala målen för den nya politiska majoriteten var att öka valfriheten i 
omsorgen. Det skulle ske genom avknoppning och att vald verksamhet lades ut för 
upphandling av andra aktörer. Under 2007 förberedde sig också äldreförvaltningens 
beställarenhet för införandet av en kundvalsmodell som skulle träda i kraft 2008-07-01.  
 
I verksamhetsbeskrivningen för Skarpnäcks stadsdel anges att kommunfullmäktiges 
inriktningsmål bara delvis har uppfyllts under 2007. Ingen avknoppning har skett och 
ingen ny aktör har tagit över verksamhet under verksamhetsåret men en aktivitetsplan 
upprättades för att närma sig målet. Nämnden hade också som konkret mål att 
information skulle lämnas ut om såväl kommunala som enskilt drivna verksamheter i 
samband med biståndsgivning och omprövning av bistånd och det har förvaltningen 
genomfört. Biståndshandläggare har informerat kunder och brukare och på stadsdelens 
hemsida finns information om alternativ i stadsdelen. (VB Del 1, s 13)   
 
I syfte att påskynda processen med avknoppning genomförde förvaltningen 
informationsmöten om avknoppning till enhetschefer och personal. Försök gjordes att 
genomföra en upphandling i egen regi av vård- och omsorgsboendet ”Hemmet för 
gamla” men upphandlingen avbröts och blev i stället en del av stadens centrala 
upphandling (a.a. s. 13)   
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Ekonomi 2007   

Den stora och allt överskuggande frågan för nämnden och förvaltningen under 2007 va 
ändå ekonomin. I den inledande översiktliga analysen konstateras att inriktningsmålet 
om en ekonomi/budget i balans inte uppnåtts. Bokslutet för 2007 visade på ett 
underskott på 19,2 mnkr för det så kallade anslag 1 – dvs. all verksamhet utom 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. För anslag 2 som endast omfattar 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder är det redovisade underskottet 16,4 
mnkr. Nämnden och förvaltningsledningen måste med andra ord utveckla strategier för 
att handskas med ett underskott på totalt 35 miljoner under 2007.  
 
Inom anslag 1 så är det äldreomsorgens beställarenhet som visar det största 
underskottet med 23 mnkr medan utförarenheterna inom äldreomsorgen visar på ett 
sammanlagt överskott på 1.1 miljoner. Äldreomsorgen är det överlägset mest 
kostnadskrävande verksamhetsområdet med en budget för 2007 på 305,2 mnkr som i 
bokslutet hamnade på 327,1. I verksamhetsberättelsen görs följande analys av 
underskottet inom beställarenheten.  ”Beställarens underskott beror till största delen på 
ökade kostnader för köp av vård och verksamhet. Beställarenhetens köp av extern 
hemtjänst ökade med 4,2 mnkr och köpen av platser i särskilt boende med 11,1 mnkr 
mellan 2006 och 2007 (VB Del 1. s. 30). I verksamhetsberättelsen påpekas att det fanns 
brister i de ekonomiska uppföljningsinstrumenten som inte indikerade hur stort 
underskottet skulle bli.   
 
I VB Del 2 ger beställarenheten inom äldreomsorgen sin kompletterande syn på 
underskottet. Enheten menar att underskottet beror på att våren 2007 innebar en 
drastisk ökning av äldre med akut omsorgsbehov. 12 helårsboende fler än planerats har 
enligt enheten beviljats vård och omsorgsboende och vårddygnspriset har varit något 
högre än beräknat. Under andra halvåret 2007 minskade antalet helårsboende i enlighet 
med vad som planerats. ”Kostnaden för hemtjänsten har också ökat med nästan 5 mnkr. 
Det har blivit flera brukare och antalet ärenden har ökat med cirka tio ärenden under året 
samt att vårdtyngden har ökat” (a.a. s 61). Beställarenheten beskriver i sin relativt 
detaljerade analys en kostnadsökning och intäktsminskning som är svår att förutsäga. 
Vårdbehovet hos de äldre varierar över tid och om de tidigare inte haft några insatser 
från hemtjänsten är det svårt att göra prognoser. Enheten erbjöd under 2007 
uppsökande verksamhet – dvs. att biståndshandläggare gör henbesök eller att skriftlig 
information ges via posten i ett brev till alla som fyllt 87 år (65 personer). Ungefär 
hälften svarade och de flesta önskade skriftlig information och endast några få ville ha 
hembesök.  
 
När kunskapen om det stora underskotten inom äldreomsorgen och försörjningsstöd 
under våren 2008 nådde fram till förvaltningsledningen utvecklades två former av 
besparningsförslag förutom de åtgärder som aviserats inom avdelningarnas enheter. Det 
första var ett generellt sparbeting på 2% på nettoomslutningen för  samtliga enheter.   
Samtidigt skulle 8,5 tjänster sparas in på central administration. Förvaltningen tog 
också initiativ till en analys av underskottet inom försörjningsstöd genom konsulter och 
samtidigt utvecklades ett handlingsprogram för äldreomsorgen (VB Del 1, s 4).  
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Ett mått på ekonomisk hushållning är hur stadsdelen hanterar sjukfrånvaron. Under 
2007 minskade sjukfrånvaron från 9.4 till 9.0 % inom Skapnäcks stadsdel. Två enheter 
inom hemtjänsten ingick i ett friskvårdsprojekt med hälsobefrämjande insatser som 
startade 2005. Här visas stora positiva förändringar (VB Del 1, s 4).   
 
Omsorgen och kvalitetsfrågor 

 Ett politiskt inriktningsmål är höjd kvalitet i omsorgen och det målet anges i 
verksamhetsberättelsen ha uppfyllts till viss del  (VB Del 1 s 4.). Av texten är det svårt 
att utläsa karaktären på bristerna men avsaknaden av öppna dagverksamheter nämns 
(a.a. sid 16). Äldreomsorgen får ett generellt högt betyg i verksamhetsbeskrivningen 
vad gäller kvalitén i verksamheten och i berättelsen framhålls de utvecklingsprojekt 
som äldreförvaltningen har fått genom kompetensstegen och socialstyrelsen vilket 
anses bidra till metodutvecklingen.  
 
Samma bild framträder när enheterna inom äldreomsorgen beskriver sina respektive 
verksamheter. Beställarenheten skickat ut en enkät till 154 brukare och 61 (40%) har 
svarat på enkäten som ställer frågor om brukaren fått den hemhjälp som beviljad, om 
bra bemötande, snabb handläggning. De som besvarat enkäten gav ett bra betyg åt 
insatserna och personalen (VB Del 2, 63). Resultatenheterna inom utförardelen av 
äldreomsorgen använder sig av uppföljningssystemet Qualimax eller andra 
brukarundersökningar för att mäta brukarnas (och i viss utsträckning de anhörigas) syn 
på omsorgen utifrån aspekter som trygghet, självbestämmande och bemötande. I 
verksamhetsberättelsen framgår att de olika enheterna får ett generellt högt betyg och 
uppfyller stadens krav på ökad kvalitet och de egna målsättningarna.   
 
Övrigt  

I de delrapporter som gjordes om projekten för år ett (Cronqvist & Sundh 2008) 
framkommer en bild av hög personalomsättning inom stadsdelen på framförallt 
ledningsnivå. I verksamhetsberättelsen lyfts den problematiken fram kopplad till 
ekonomiavdelningens verksamhetsberättelse (VB Del 2).  ”Året har präglats av 
förändringar både vad gäller personalantal och bemanning. Skolverksamhetens 
överflyttning till utbildningsförvaltningen medförde en minskning av antalet personal 
motsvarande en controller och två ekonomiassistenter. Samtidigt har det under året 
varit en omsättning vad gäller samtliga controllers och på ekonomichefstjänsten” (a.a. 
s 5).  
 
Sammanfattande kommentar 2007 

Av allt att döma har 2007 präglats av ekonomifrågor för förvaltningsledningen 
samtidigt som inriktningsmålen från staden och nämndmålen skulle konkretiseras och 
följas upp. Att införa sparbeting under pågående verksamhetsår visar hur allvarligt 
förvaltningsledning och stadsdelsnämnden såg på situationen.  Stadsdelen och inte 
minst äldreomsorgen måste av allt att döma ha uppfattat 2007 som ett år under stark 
press för att hålla budgeten och samtidigt svara mot inriktningsmålen. Mot den 
bakgrunden är det beundransvärt att förvaltningen tog sig tid att formulera en ansökan 
till socialstyrelsen om fem utvecklingsprojekt parallellt med de projekt som pågick med 
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medel från kompetensstegen. Att sjösättningen av projekten drog ut på tiden blir mot 
ovan skissade mer begriplig.  
 
 
VERKSAMHETSÅRET 2008 

 

Verksamhetsberättelsens/årsredovisningens utformnin g 2008.  

Upplägget av verksamhetsberättelsen har en annan karaktär 2008 jämfört med 2007. 
Begreppet verksamhetsberättelse är utbytt mot begreppet årsredovisning. Vi kommer 
att referera till årsredovisningen med beteckningen (ÅR 2008) i den följande texten. 
Utgångspunkten för årsredovisningen är i hög grad en redovisning över uppföljning av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens egna mål.  Årsredovisningen är 
indelad i tre avsnitt. Redovisningen inleds med en sammanfattande analys. Först 
kommenteras stadsdelens arbete med ett befarade stort underskott  på 46 mnkr som vid 
bokslutet var nere i 11, mnkr före resultatöverföring. I övrigt kommenteras stadsdelens 
arbete med centrala mål som att ”Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande 
stad för boende, företagande och besök”, Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och 
förbättras” och Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva”.  Övergripande 
konstateras att de två första målen i stort är uppfyllda men att det tredje inte är uppfyllt.  
 
Därefter följer ett längre avsnitt som är en genomgång av hur stadsdelen levt upp till 
kommunfullmäktiges inriktningsmål och de mål som satts upp av stadsdelsnämnden – 
mål som kan ses som en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
Presentationen sker i form av tabeller där kommunfullmäktiges mätbara indikationer på 
inriktningsmålen presenteras tillsammans med årsmålen och periodens utfall. Oftast 
kommenteras och förklaras utfallet under tabellen.  Kopplat till tabellerna finns figurer 
som anger om målet helt uppfyllt eller uppfyllt till viss del. Kommunfullmäktiges mål 
följs av nämndens egna mål.  
 
Det finns ingen del i årsredovisningen för 2008 som påminner om del 2 i 
verksamhetsberättelsen för 2007 där de olika enheterna beskrev sin verksamhet och 
kommenterade utfallet. När vi tagit del av bland annat äldreomsorgens beställarenhets 
egen årsredovisning framgår att enheternas rapporter legat till rund för förvaltningens 
årsredovisning. Enheternas årsredovisningar har en liknande uppbyggnad som 
stadsdelens årsredovisning med tabeller som redovisar måluppfyllelse. Det tredje 
avsnittet av årsredovisningen går igenom olika verksamhetsområden ekonomi.   
 
Organisationsförändringar 2008 

Det är svårt att få grepp om vilka organisationsförändringar som genomförts i 
förvaltningen under 2008. I den inledande analysen nämns att en ny 
förvaltningsledning tillträdde i mars 2008 men inte om det inneburit en utökning, 
minskning och nya funktioner. Vidare nämns året ”inneburit stora förändringar för 
vissa verksamheter i syfte att få en budget i balans.  En sådan förändring inom 
äldreomsorgen är avvecklingen av rehabiliteringsenhetens korttidsvård.  
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Valfrihet under 2008 

Målen om avknoppning och att verksamheter i andra former ska öka stryks under i 
årsredovisningen. Det har inte skett några avknoppningar av verksamheter under trots 
att personal uppmuntrats och utlovats stöd från ett avknoppningskansli att driva 
verksamhet i egen regi. Enligt sammanställning i årsredovisningen är det 70 fristående 
aktörer inom hemtjänst som bedriver verksamhet i valfrihetssystemet. Det framgår 
också att 144 brukare av 668 inom äldreomsorgen valt en privat utförare (ÅR 2008).  
Kundvalsmodellen genomförs inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2008.   
 

Ekonomi 2008 

I den inledande sammanfattande analysen (ÅR 2008) konstateras att 
”Stadsdelsnämndens resultat har gått från ett prognostiserat underskott på 46 mnkr i 
början av året till ett konstaterat underskott om 16,8 mnkr efter resultatöverföring i 
bokslutet. Vidare konstateras att ”förvaltningen identifierat omstrukturerings-
/engångskostnader som uppgår till ca 11 mnkr” (a.a s1). Kvar blir ett underskott på 5,8 
mnkr som förklaras med ett alltför högt kostnadsläge i början på året. 
 
 De ekonomiska problemen från 2007 kvarstår med andra ord men på en betydligt lägre 
nivå än 2007. Även under 2008 är det beställarenheten inom äldreomsorgen och 
ekonomiskt bistånd som står för underskottet. I den inledande analysen framhålls att 
verksamheterna (beställarenheten inom äldreomsorgen och försörjningsstöd) har sänkt 
kostnadsnivån betydligt och vid slutet av året närmat sig budgeterat kostnadsläge.   
 
Underskottet inom äldreomsorgen (och andra verksamhetsområden) diskuteras i ett 
särskilt avsnitt efter genomgången av uppföljningen av inriktningsmål (ÅR 2008. s 46-
47). I årsredovisningen konstateras att Äldreomsorgen har ett underskott ett underskott 
om 12,4 mnkr efter resultatöverföring 2008. Beställarenhetens verksamhet står för 7,1 
och avvecklingskostnader av rehabiliteringsenhetens korttidsvård står för 5,4 mnkr. 
Äldreomsorgens resultatenheter redovisar i likhet med 2007 ett totalt överskott trots att 
ersättningsnivån sänktes under året vilket förklaras av effektiviseringar, 
schemaläggningar etc. Beställarenhetens underskott om 7,1 mnkr är kopplade till köp 
av platser i servicehus 6,4 mnkr och köp av hemtjänstinsatser 2,2 medan köpet av 
platser i skärskilda boendeformer och kostnader för utskrivningsklara legat under 
budgeterade medel. Problemet omformulerat är att biståndsbedömarna beviljat för 
många insatser till för högt pris.  
 
Beställarenheten har lyckats minska antalet placerade i särskilda boenden från 398 i 
årets början till 363 vid årets slut. Samtidigt beslutade nämnden att sänka 
ersättningsnivån till resultatenheterna från och med den 1 maj 2008. Detta har inneburit 
minskade kostnader för beställarenheten om ca 1,7 mnkr för innevarande år. Vidare 
beslutade nämnden att avveckla korttidsavdelningen vid rehabiliteringsenheten med 
syftet att minska kostnaderna för beställarenheten med 3,0 mnkr för 2008. 
Beskrivningen bekräftas i beställarenhetens egen årsredovisning (ÅR 2008 
Beställarenheten inom Äldreomsorgen). Sammantaget ges bilden av att 
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förvaltningsledningen och nämnden i samråd med avdelningschef och enhetschefer 
diskuterat åtgärder under pågående verksamhetsår för att komma till rätta med det 
förväntade underskotten vilket inneburit omprioriteringar för avdelningschef och 
enhetschefer inom äldreomsorgen.  
 
Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,6 procent under året – från 9, 0 till 8,4%. 
Trots sänkningen ligger Skarpnäck högre än stadens genomsnitt på 7,7 %.  
 
Omsorgen och kvalitetsfrågor 

Äldreomsorgens utförarenheter har genomfört minst en mätning enligt Qualimax och 
den visar att äldreomsorgen lever upp till nämndmålen för verksamheten. Den visar att 
äldre till största delen känner sig trygga (85%), möts med respekt (90%) och är i stort 
sett nöjda med sitt inflytande över insatsens utformning(75%). I årsredovisningen 
framhålls äldreomsorgens olika äldreprojekt som pågått under 2008 (projekt som 
finansierats av kompetensstegen och socialstyrelsen)  som en kvalitetshöjande inslag. 
Något som inte diskuteras i årsredovisningen är om nedskärningarna har inverkat 
negativt på kvalitén. 
 
 I genomgången av uppföljningen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och 
nämndens mål för ökad kvalitet inom omsorgen lyfts en rad olika 
indikationer/aktiviteter på kvalitet fram. Indikationerna/aktiviteterna för äldreomsorgen 
rör aktiviteter kopplat till personalens arbetsmiljö och kompetens, i vilken utsträckning 
brukarna och anhöriga är nöjda med utbudet, vilka aktiviteter som borde finnas för att 
upprätthålla kvaliteten. Vi gör här ett urval av några av de aktiviteter som lyfts fram för 
att ge en bild upplägget. 
 
Redovisningen (ÅR 2008) konstaterar vad gäller personalen att 89% av 
omsorgspersonalen har grundutbildning mot stadens krav på att 87% ska ha en 
grundutbildning Vidare ska hemtjänstpersonal inom äldreomsorgen erbjudas 
handledning. I redovisningen (a.a. s 29) konstateras att enhetschefer inom 
äldreomsorgen erbjudits handledning under hösten 2008.  Vidare konstateras att de 
äldre i stort sett är nöjda med omsorgen inom äldreverksamheten (84% mot årsmålet på 
79%).  När det gäller aktiviteter för äldre framhålls behovet av öppna dagverksamheter 
och dagkollo för äldre. Förvaltningen har inte kunnat leva upp till den målsättningen 
men projektet med sociala aktiviteter som är ett av de projekt vi studerat lyfts fram som 
ett försök att möta målet.  Ett annat exempel är aktiviteten att erbjuda alla över 75 år 
som inte blivit beviljade annan insats ett förebyggande hembesök i samarbete med 
landstinget. Redovisningen hänvisar i sin kommentar till att man bedriver ett projekt 
med förebyggande hembesök inom stadsdelen som är finansierat av socialstyrelsen 
men inte i samarbete med landstinget (a.a. s. 28).   
 
Övrigt 

I ett särskilt avsnitt (ÅR 2008 s. 59-60) beskrivs att äldreomsorgen har tre 
utvecklingsprojekt finansierade av kompetensstegen som är inriktade på förbättring av 
social dokumentation, datadokumentation och Parasol (dokumentationssystem i 
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Stockholms stad).  Vidare konstateras att äldreomsorgen också fått projektmedel för de 
fem projekt som vi studerar i vår utvärdering. 
 

Sammanfattande kommentar 2008 

Stadsdelens ekonomi har under 2008 i likhet med 2007 varit i fokus. Året inleddes med 
befarat stort underskott och vi antar att den nytillträdda förvaltningsledningen i 
samarbete med ledningen inom äldreomsorgen och försörjningsstöd varit fullt upptagna 
med att utveckla strategier för att minska/eliminera underskottet. För äldreomsorgens 
del har det varit kännbara förändringar. Beställarenhetens biståndsbedömare har haft 
kravet på sig att minska platserna i särskilt boende för att få en budget i balans och man 
har också gått från 398 beviljade placeringar i februari 2008, 374 i augusti och 363 i 
december.  Ersättningsnivåerna för utförarenheterna har sänkts vilket krävt att 
enhetscheferna tvingats till omprioriteringar och effektiviseringar inom enheterna. 
Äldreomsorgen har också avvecklat en verksamhet under verksamhetsåret. Att arbeta 
under ekonomisk press under en längre tid skapar rimligtvis en svår situation för 
ledningspersonal.  
 
 
VERKSAMHETSÅRET 2009.  

Årsredovisningens utformning 2009 

Årsredovisningen för 2009 har i stora drag samma utformning som årsredovisningen 
för 2008 (se ovan). Vi refererar fortsättningsvis till redovisningen med beteckningen 
ÅR 2009. Den inledande sammanfattande analysen har 2009 däremot inte behövt lyfta 
fram och diskutera ett underskott utan fokuserar på hur stadsdelen levt upp till stadens 
inriktningsmål och den så kallade vision 2030 som fullmäktige arbetat fram. Den 
sammanfattande analysen är mindre resonerade jämfört med 2008 vilket förmodligen är 
knutet till att problemen och avvikelserna från inriktningsmålen uppfattas vara färre. 
Nämnden anser att inriktningsmålen i stort är uppfyllda för målen att ”Stockholm ska 
vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende och företagande” och målet att 
”Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras”. Inriktningsmålet att ”Stadens 
verksamheter ska vara kostnadseffektiva” är delvis uppnått (ÅR 2009 s.2-3) 
 
I inledningen redogörs även för arbetssättet med framtagandet av 
verksamhetsberättelsen. Logiken liknar 2008 års verksamhetsberättelse men det är 
svårare att utläsa hur kommunfullmäktiges mål står i relation till nämndens mål och vad 
faktiskt åstadkommits. Det finns helt enkelt färre kommentarer i genomgången.  
 
 
Organisationsförändringar 2009 

De större organisationsförändringarna för stadsdelen är som vi förstått det kopplade till 
att administrativa funktioner successivt centraliseras eller planeras att centraliseras till 
stadens serviceförvaltning som löneadministration, personaladministration etc.   
 
Inom äldreförvaltningen slogs hemtjänstenheten Björkhagen samman med 
hemtjänstenhet Hammarbyhöjden/Kärrtorp och bildade resultatenheten ”Norra 
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hemtjänstenheten”. Hemtjänsten i Skarpnäck bildade ”Södra hemtjänstenheten”.  
Hammarbyhöjdens servicehus avvecklades som resultatenhet under 2009 med 
anledning av den förestående omvandlingen till trygghetsboende.  
 
Valfrihet 2009 

Målen om avknoppning och att verksamheter i andra former finns med under 2009. 
Något personalövertagande redovisas inte. Däremot är två verksamheter inom 
äldreomsorgen utlagt på upphandling - dagverksamheter för dementa och nattpatruller 
inom hemtjänsten (ÅR 2009; s 12).  
 
 
Ekonomi 2009 

Äntligen kan äldreomsorgen leva upp till målsättningen – en budget i balans. 
Verksamhetsområdet redovisar ett överskott på 1,1 mnkr före resultatöverföring och det 
är beställarenheten som står för ett överskott på 2,2 mnkr. Dagverksamheterna 
redovisar ett överskott om 0,1 mnkr och hemtjänstenheterna ett överskott om 0,7 mnkr. 
Hammarbyhöjdens servicehus redovisar däremot ett underskott om 1,9 mnkr. Som 
framgår ovan försvinner servicehuset som resultatenhet under året. Beställarenhetens 
överskott är kopplat till att köp av platser i särskilda boendeformer minskat i förhållande till 
budgeterade medel. I förhållande till år2008 har nettokostnaderna minskat med 8,4 mnkr 
trots pris och lönekostnadsökningar ÅR 2009 s. 36).  
 
Omsorgen och kvalitetsfrågor 2009 

Äldreomsorgens utförarenheter har genomfört Qualimax även under 2009 och dessa 
visar att äldreomsorgen lever upp till nämndmålen om trygghet, respekt och inflytande 
över insatsernas utformning även under 2009. Äldreförvaltningens brukarundersökning 
visar att 86% är nöjda med bemötandet från biståndshandläggare. 
 
I genomgången av uppföljningen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och 
nämndens mål för ökad kvalitet inom omsorgen lyfts i likhet med 2008 en rad olika 
indikationer/aktiviteter på kvalitet fram. Indikationerna/aktiviteterna för äldreomsorgen 
rör i likhet med 2008 aktiviteter kopplat till personalens arbetsmiljö och kompetens, i 
vilken utsträckning brukarna och anhöriga är nöjda med utbudet, vilka aktiviteter som 
borde finnas för att upprätthålla kvaliteten. Vi gör några nedslag i de 
aktiviteter/indikationer som lyfts fram under 2009 som berör äldreomsorgen.  
 
Redovisningen (ÅR 2009) konstaterar vad gäller personalen att 81 % av 
omsorgspersonalen har grundutbildning mot stadens krav på att 87%.  Förklaringen till 
att andelen med grundutbildning minskat jämfört med 2008 är att den totala efterfrågan 
på hemtjänst minskat och därmed antal personal. Utbildad personal söker då annat 
arbete (a.a. sid 17).  Kommunfullmäktige har som en indikator på kvalitén inom 
äldreomsorgen andel över 75 år som erbjudits förebyggande hembesök . Årsmålet är 
50% medan utfallet är 20%.  I redovisningen redogörs för att man under 2009 valt 
formen att låta de som fyllt 75 år under 2008 erbjudits information/hembesök och att 
endast ett fåtal önskade hembesök. En annan indikator är antal besök på öppna 
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verksamheter för äldre. Här anges 2700 besök och i kommentarerna förklaras att det 
inkluderar arrangemang inom projektet Mötesplats Hammarbyhöjden.  
 
Listan på indikationer/aktiviteter är lång och det finns en påtaglig hög ambitionsnivå i 
listan och periodvis förhållandevis detaljerade aktivitetskrav som exempelvis 
”Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges 
möjligheter att delta i utbildningar som avser grundutbildning, språkutbildning, 
ledarskaputbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja 
kvaliteten i äldreomsorgen” (a.a. s 21).  
 
Sammanfattande kommentar 2009 

Stadsdelens ekonomi har under 2009 varit i balans. För äldreomsorgens del har det 
inneburit en hel del arbete. I beställarenhetens årsredovisning framgår att enheten 
arbetat systematiskt under året för att komma till rätta med kostnadsökningar.  
Hammarbyhöjdens servicehus planeras att avvecklas som en resultatenhet som ett led i 
omvandlingen till trygghetsboende och minskad efterfrågan på platser.  
 
TRENDER OCH KONSEKVENSER FÖR PROJEKTEN 

Genomgången av verksamhetsberättelser och årsredovisningar under perioden 2007 – 
2009 ger en bild av en förvaltning som i periodens början anstränger sig hårt för att 
komma till rätta med budgetunderskott. På central ledningsnivå är det av dokumenten 
att döma en stor omsättning på chefer.  Det tycks också finnas ett tryck på 
genomförandet av förändringar som är knutet till målen om valfrihet för medborgarna. 
För projektens del så får det konsekvenser i form av att enhetscheferna tvingas att 
prioritera ekonomiska frågor. På den positiva sidan ger det ett visst handlingsutrymme 
för en ”verksamhet” som inte belastar budgeten. På den negativa sidan finns det lite tid 
för enhetscheferna att sätta sig in i projekten och fundera över hur projektens resultat 
skulle kunna berika den egna organisationen. Mot slutet av perioden har 
förvaltningsledningen fått grepp om ekonomin och redovisar en budget i balans vilket 
skapar bättre förutsättningar för  att engagera sig i verksamheten och prioritera 
metodutvecklingsfrågor.   
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KAPITEL 4 ÖVERSIKT AV PROJEKTENS UTVECKLING 
UNDER ÅR ETT OCH TVÅ 
 

INLEDNING 

Syftet med det här kapitlet är att presentera en översikt av hur de fem projekten inom 
Skarpnäcks stadsdels äldreomsorg bedrivit sin verksamhet under projektens andra år. 
Det andra året omfattar i stora drag 2009 men projektplanerna för projektens 
verksamhet varierar något och därmed också projektperioden. Utvärderingen kommer 
också att fokusera på aktiviteter under 2009. För varje projekt sammanfattas och 
kommenteras inledningsvis hur projektets första år avlöpte. Utgångspunkten är här 
författarnas delrapporter om projektens första år (Cronqvist & Sundh 2009a,b,c; Sundh 
& Cronqvist 2009a,b). Vi kommer att lyfta fram slutsatser och ställningstaganden för år 
ett som har haft konsekvenser för projektens andra år. Därefter presenteras projektmål, 
resultat som det framgår i projektens egna interna utvärderingar i form delrapporter, 
årsrapporter och i förekommande fall slutrapporter. Ett annat material som används är 
fokusgruppsintervjuerna med styrgrupp och projektledargrupp samt anteckningar från 
samtalen med projektsamordnaren.  
Projekten presenteras i följande ordning.  
 

1) Demensprojektet  
2) Mötesplats servicehuset – omdöpt till Mötesplats Hammarbyhöjden 
3) Förebyggande hembesök 
4) Rehabilitering i vardagen – omdöpt till Projekt Rehab 
5) Projektsamordnare 
 

För varje projekt görs en sammanfattande kommentar till utvecklingen av projekten 
under år två med speciellt fokus på om projektet ändrat inriktning eller på annat sätt 
förändrats i relation till de framgångsfaktorer och problem som identifierats under år 
ett. Förs i nästa kapitel kommer vi att diskutera frågan om det går att urskilja några mer 
generella trender och samordningsvinster i projekten.   
 
DEMENSPROJEKTET 

Projektets bakgrund och det första året 

Demensprojektet startades på våren 2008 med Karin Netzell som projektledare och 
under första året genomfördes en allmän utbildning i demens (Netzell 2009). 
Målgruppen var all personal inom äldreomsorgen såväl vårdbiträden, hemmafixare, 
biståndsbedömare och chefer. Med en förstudie som grund utarbetade projektledaren ett 
utbildningspaket som var en generell utbildning omfattande baskunskaper i 
demenssjukdom, symptomutveckling, kost, bemötande, anhörigas situation mm. 
Tvådagarsutbildningen nådde 85% av personalen och samtliga deltagare utvärderade 
den som värdefull tillika att kunskaperna kunde vara av praktisk användning.  
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En av projektets framgångsfaktorer var att projektledaren utvecklade en tydlig strategi 
grundad på förstudien. Förstudien identifierade vilka realistiska förutsättningar som 
fanns för att leva upp till de ambitiösa målsättningar som formulerats i ansökan till 
socialstyrelsen. Projektledaren hade också möjligheter att diskutera strategin med andra 
projektledare. Målet för utbildningssatsningen var att inom äldreförvaltningen utveckla 
en gemensam syn på demenssjukdom och ett gemensamt förhållningssätt gentemot 
boende med demenshandikapp i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning  I den externa 
utvärderingen konstaterades att den breda utbildningsstrategin på sikt krävde att de 
nyvunna kunskaperna på olika sätt följdes upp inom äldreomsorgens olika enheter. 
Projektledaren hade själv föreslagit att personalen skulle ges tillfälle till handledning 
och handledda reflektionstider i sin slutrapport. Ett mer generellt problem för projektet, 
ett problem som delades av andra projekt, var att projektets implementering 
sammanföll med en turbulent period i stadsdelen med ekonomiska underskott som 
drivande kraft(se också kapitel 3 i denna rapport). Ett annat problem som identifierades 
i den externa utvärderingen var att samarbetet med landstingen på en lokal nivå inte 
kom till stånd under det första året.  
   
Vid utvärderingen efter första året formulerades tre 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 

(Sundh & Cronqvist 2009b) 
 
Projektets andra år 

Karin Netzell fortsatte som projektledare även under det andra året. Inför projektets 
andra år bestämde projektledaren, i samråd med styrgruppen, att kunskaperna om 
demens skulle både fördjupas och breddas. I projektplanen för år två formulerades både 
effektmål och projektmål i syfte att öka kunskapen och förstärka kompetensen hos 
personalen.  Effektmålen är tänkt att vara projektets mer övergripande strategiska mål 
och projektmålen ska vara mer konkreta och därmed mätbara.  
 
Effektmålen formulerades som  
 

1 Att öka kunskapen hos alla anställda inom äldreomsorgen i Skarpnäcks 
stadsdelsförvaltning vad gäller demenssjukdomar 

2 Att utveckla arbetssättet inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning vad gäller 
omvårdnad till personer med demenssjukdom. 

3 Att i så hög grad som möjligt kunna nå en gemensam syn på demenssjukdom 
och ett gemensamt förhållningssätt  utifrån Nationella riktlinjer för vård och 
omsorg vid demenssjukdom 2009 
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Projektmålen formulerades som följer  
 

1.  Att samtliga anställda inom äldreomsorgen deltar i en halvdagsutbildning i 
Reminiscensmetoden. 

2. Att hundra personer erbjuds utbildning i ”Bemötande, beröring och mjuk 
massage i vardagen” enligt Taktipro – originalmetoden Taktil massage. 

3. Att starta reflektionsgrupper med extern handledare med fokus på  ”svåra 
omvårdnadssituationer vid vård av personer med demenssjukdom” för anställda 
inom hemtjänst, servicehus och dagverksamheter.  

4. Att åttio personer av vårdpersonalen ges möjlighet och utrymme att delta i 
reflektionsgrupper vid fyra tillfällen  

5. Att påbörja information till samtlig äldreomsorgspersonal om de nya Nationella 
riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom  

     (Netzell 2009) 
 
Med utgångspunkt från projektledarens lägesrapporter och årsrapport kommer vi att gå 
igenom och kommentera mål och aktiviteter under det andra året. Vi inleder med det 
som framstår som den fördjupande delen av kunskaps och kompetenshöjningen inom 
demensomsorgen. Som framgår av målen ovan formulerade projektledaren ett specifikt 
projektmål för aktiviteten att starta reflektionsgrupper med syftet att personalen skulle 
få möjligheter att diskutera svåra omvårdnadssituationer som ett direkt svar på de 
behov som uttrycktes under år ett. Sammantaget har 80 deltagare beretts möjlighet att 
delta i reflektionsgrupper vid fyra tillfällen (80 minuter per tillfälle) under oktober 2009 
till mars 2010. Extern handledare vid reflektionstillfället var Silviasyster Lotta Roupe, 
Silviahemmet som också var kursledare under grundutbildningen Enligt årsrapporten 
planerar projektledaren att göra en utvärdering av reflektionsgrupperna i enkätform 
efter det fjärde och sista reflektionstillfället i februari-mars 20109.  Grupperna består av 
10 deltagare från olika arbetsplatser som ”hemtjänstgrupper, servicehus, mötesplatsen 
och dagverksamheter för demenssjuka” (a.a. s. 8).  Fokus för reflektionstillfällen var 
svåra omvårdnadssituationer vid vård av personer med demenssjukdom.  
 
Enligt projektledarens årsrapport kan reflektionsgrupperna tjäna flera syften. Ett 
centralt syfte är möjlighet att dryfta problem med varandra en slags kollegial 
granskning, man får möjlighet att uttrycka känslor av olika karaktär” (a.a. s. 8). Ett 
annat syfte är att se reflektionsgrupper som ett forum för lärande på arbetsplatsen, med 
formellt och informellt lärande, där ny kunskap kan nås genom omprövning och 
ifrågasättande.  I samband med reflektionstillfällena har handledaren arbetat med ett 
fördjupat värdegrundsarbete utvecklats enligt årsrapporten. Värdegrundsarbetet 
baserade sig på palliativ vårdfilosofi i demensvård och demensomsorg10.  
 
Arbetet med reflektionsgrupper har av rapporterna att döma haft en hög ambitionsnivå 
och organiserats så att det skapats möjligheter för personalen att reflektera över etiskt 
svåra situationer i det dagliga arbetet. Möjligheterna till fördjupade samtal sker mot 

                                                 
9 Utvärderingen av projektens andra år sträcker sig fram till årsskiftet 2009 – 2010.  
10 I årsrapporten hänvisas till Barbro Beck-Friis 1996 texter om palliativ vårdfilosofi (Netzell 2010).  
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bakgrund av att personalen tidigare fått gå igenom gemensamma utbildningsdagar och i 
och med de haft en gemensam grundförståelse för problematiken på sidan om de 
erfarenheter man gjort i praktiken.  
 
Under det första året formulerade projektledaren ett projektmål om ”att utveckla ett 
förslag på lämpligt arbetssätt inom äldreomsorgen Skarpnäcks stadsdelsförvaltning vad 
gäller demensvård” (Cronqvist & Sundh 2009b). Projektmålet har som vi tolkat det fått 
en något annan inriktning under år två. Nu ska projektledaren informera om de nya 
nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Projektledaren har 
fullföljt den målsättningen. Information om Nationella riktlinjer för vård och omsorg 
vid demenssjukdom 2009 från Socialstyrelsen har getts till fem hemtjänstgrupper och 
vid dagverksamheterna för demenssjuka i anslutning till ordinarie möten. Det innebär 
förmodligen inte att ambitionen att utveckla lokala beskrivningar av arbetsmetodik och 
förhållningssätt har försvunnit. Projektet planeras att fortsätta under år tre och då finns 
än mer material som underlag för förslag till arbetssätt.  
 
Den breda baskunskapen som gavs år ett kompletterades som framgår av projektmålen 
ovan under år två med ett halvdagsseminarium om reminiscensmetoden och en heldags 
utbildning kallad ”Bemötande, beröring och mjuk massage i vardagen”. I årsrapporten 
för år två skriver projektledaren att av 200 inbjuden personal inom Skarpnäcks 
äldreomsorg gick 142 (ca 74%) halvdagsutbildningen i reminiscensmetoden  och att 74 
personer av totalt 100 inbjuden personal gick utbildningsdagen om bemötande, 
beröring och mjuk massage i vardagen. Bägge utbildningarna utvärderades och 
samtliga deltagare såg kurserna som mycket värdefulla eller värdefulla och flertalet 
ansåg att de skulle komma att ha nytta av kurserna i sitt arbete (Netzell 2010 s. ). I 
samband med fokusgruppsintervjun med projektledarna diskuterade projektledaren 
valet av teman för halv- och heldagsutbildningarna. Det var ett medvetet val utifrån 
tanken att kunskapen skulle vara omsättningsbar i praktiken enligt projektledaren. Det 
pedagogiska upplägget på utbildningsdagarna gjorde det möjligt att använda sig av 
kunskapen. Det var också metoder som projektledaren kände till.    
 
I årsrapporten (Netzell 2009) för projektledaren ett resonemang om att även om ”vi nu 
antar att kunskapen bland äldreomsorgspersonalen ökat genom utbildningsinsatserna i 
projektet 2009 så uppstår frågor; Har lärande och kompetens uppnåtts? Har kunskapen 
nått brukarna? Det vet vi inte i dagsläget.” (a.a. sX).  Resonemanget är intressant. 
Projektledaren ser lärande som en process där kunskap bildas på arbetsplatsen genom 
reflektion, ifrågasättande, omprövning och kunskap som tillförs utifrån. Kompetens ses 
som en förmåga att med hjälp av sina erfarenheter och sina kunskaper betrakta en 
situation och dess förutsättningar och att hitta lösningar som passar situationen.  
Projektets framgång blir med det resonemanget en empirisk fråga. Ytters kan frågan 
bara besvaras med en närgången observationsstudie av personalens arbete i vardagen 
och samspelet med de äldre dementa och deras anhöriga.  
 
I projektledarens årsrapport för år två finns det med ett avsnitt om samverkan mellan 
olika huvudmän – dvs kommun och landsting. I avsnittet reflekterar projektledaren om 
nyttan med samverkan på lokal nivå. Samverkan mellan primärvård och kommun fanns 
med i regeringskansliets riktlinjer för stimulansmedel till kommuner och landsting för 
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att hantera problemen inom demensvården (Socialdepartementet 2007) men har inte 
funnits med i projektplanerna som effektmål eller projektmål. Projektledaren har enligt 
årsrapporten träffat projektledare för projektet ”Primärvårdens demensteam för 
kompetensutbildning i Stockholm” som drivs av CeFam (Centrum för Allmänmedicin) 
Karolinska Institutet och diskuterat om förutsättningar för lokal samverkan.  
Projektledaren konstaterar vidare att förstudien för år ett indikerade att 
samarbetsklimatet mellan huvudmännen i stadsdelen var gott och att i de preliminära 
Nationella riktlinjerna betonas vikten av tidig diagnos vid demenssjukdom som i sin tur 
förutsätter en god samverkan på lokal nivå mellan hemtjänst/vårdcentral. 
Projektledaren formulerar inte vilka konsekvenser som resonemanget får för den 
framtida planeringen men det verkar troligt att frågan kommer bli aktuell under år tre.  
 
Projektet planeras att fortsätta under ett tredje år med samma resurser och bemanning 
som under år ett och två. Ur ett utvärderingsperspektiv är det intressant att följa ett 
projekts utveckling under en längre period. Genomslaget för utbildningsinsatser i den 
praktiska vardagen tar erfarenhetsmässigt en relativt lång tid.  
 
Sammanfattningsvis så har projektets andra år präglats av projektledarens ambition att 
både fördjupa kunskaperna för all personal om demensvård och förhållningssätt och att 
skapa möjligheter för personalen att diskutera och reflektera omkring svåra 
omvårdnadssituationer. Projektledaren har även tagit initiativ till att informera 
personalen om de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom i 
anslutning till ordinarie möten och lagt basen för en lokal strategi för 
demensomsorgen.. De strukturella förutsättningarna för projektet blev successivt bättre 
under det andra året. De strategier som utvecklats för att komma till rätta med det 
ekonomiska underskottet började ge resultat och ledningspersonal kunde vända 
blickarna mot det lokala utvecklingsarbetet.  Projektet har med andra ord kommit 
tillrätta med flera av de problem som fanns vid det första året och samtidigt utvecklat 
projektets framgångsfaktorer. Det som återstår att utveckla är samarbetet med 
landstingets lokala partners. Här finns en stor potential för metodutveckling samtidigt 
som samverkan mellan huvudmännen – Landsting och Kommun – på såväl nationell, 
regional som lokal nivå av olika skäl är en problematisk arena. 
 
 
 
MÖTESPLATS SERVICEHUSET – OMDÖPT MÖTESPLATS 

HAMMARBYHÖJDEN 

 

Projektets bakgrund och det första året 

Inledningsvis planerades och startades projektet i januari 2008 då kallat Socialt 
innehåll. En meningsfull vardag på Rehabenhetens korttidsavdelning.  Ett 
avvecklingsbeslut för den gällande enheten kom i mars 2008 varefter projektet övergick 
till Hammarbyhöjdens servicehus och kom att kallas Mötesplats servicehuset 
(Jägenstedt 2008). Projektledaren Yvonne Jägenstedt genomförde projektet och den 
ursprungliga projektplanen arbetades om. Med projektet skulle antalet gruppaktiviteter 
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med socialt innehåll öka och samarbetet med olika aktörer kopplade till servicehuset 
skulle intensifieras. Dessutom skulle minst en större aktivitet anordnas där även 
anhöriga och boende i närområdet var välkomna. Sammanfattningsvis initierades det 
under första året 37 aktivitetstillfällen av varierande slag som engagerade 227 
deltagare, de flesta från servicehuset. Exempel på aktiviteter var filmvisning, bingo, 
filosofiska samtal, midsommarfirande, körsång, dans och Luciafirande. Det var tydligt 
att projektmålen uppnåddes och dessutom på ett mycket tillfredställande sätt.  
 
I rapporten från första året diskuterades projektets framgångsfaktorer och problem. I 
korthet handlar projektets framgångar om projektledarens kompetens, erfarenheter och 
förmåga att entusiasmera.  Projektledaren har också ingått i ett team lett av den centrala 
projektledaren där problem kunnat diskuteras och strategier prövas. Projektledaren hade 
under det första året stöd av en engagerad enhetschef som försökte finna lösningar på 
praktiska problem. .Projektet delade det generella problemet med de andra projekten 
med en förvaltning och stadsdel upptagen med ekonomiska underskott under det första 
året.   I den externa utvärderingen konstaterades också att styrgruppens ansvar och 
uppdrag var diffust men det fick tack vare den engagerade enhetschefen som nämnts 
ovan inte så stora konsekvenser. Mer problematiskt var att projektledaren var tvungen 
att ha ett långsträckt operativt ansvar för de genomförda aktiviteterna vilket får negativa 
konsekvenser för det strategiska ansvaret.  
 
Vid den externa utvärderingen efter första året blev slutsatserna: 
 

1. Projektet Mötesplats servicehuset har visat sig vara framgångsrikt något som 
kan tillskrivas projektledaren kompetens och arbetssätt samt att ledningen har 
ett flexibelt och engagerat förhållningssätt. 

 
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. Inför implementering av resultatet är det viktigt att diskutera var ansvaret ska 

ligga och hur det ska organiseras för att effekterna ska vara bestående. 
(Cronqvist & Sundh 2009c) 

 
 
Projektets andra år 

Även under det andra året var Yvonne Jägenstedt projektledare (80%) och vid 
planeringen och projektplanen för 2009 beslöts att projektet skulle utformas för att 
också kunna rikta sig till boende i närområdet. För att manifestera kursändringen 
ändrades projektnamnet till Mötesplats Servicehuset.  
 
 I projektplanen formulerades två effektmål. Det första effektmålet formulerades som 
att det varje år ska finnas en planering för det sociala innehållet vid Hammarbyhöjdens 
servicehus. Det andra effektmålet var att en öppen mötesplats ska upprätthållas för 
boende i närområdet (Jägenstedt  2009, 2010).  
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I projektmålen specificeras en rad aktiviteter i projektplanen som sedan följs upp i 
årsrapporten. Det är en ambitiös uppsättning projektmål. 
 
• Projektet ska tillsammans med servicehuset överta driften av Onsdagscaféet, en 

social verksamhet vi Hammarbyhöjdens servicehus, som tidigare arrangerats av 
omsorgen - Kajsa Varg. 

• Projektet ska utforma en öppen mötesplats för äldre boende i närområdet.  
• Projektet ska arrangera två heldagsutflykter med buss under sommaren 2009, där 

stadsdelens äldre, främst de som är 75 år och äldre, välkomnades att delta. 
• Projektledaren ska tillsammans med den kultur och aktivitetsansvarige och 

servicehusets ledning utforma en planering för socialt innehåll på servicehuset 
under 2009. 

• Projektledaren ska skapa förutsättningar för fler boende att delta vid aktiviteter 
som arrangeras inom projektets ram, genom att dela upp målgruppen i fler 
segment. 

• Projektet ska verka för att levande musikunderhållning erbjuds i servicehusets 
lokaler vid minst åtta tillfällen under 2009.    

(Jägenstedt 2010) 
 
 
Projektmålen har jämfört med projektets första blivit mer utvecklade och preciserade 
vilket också underlättar utvärderingen. Den största förändringen under år två är som 
nämndes inledningsvis att aktiviteterna har utvidgats till att i viss grad omfatta 
stadsdelens alla äldre. Det första året var målgruppen i första hand de äldre vid 
servicehuset. Som framgår av det första och fjärde projektmålet ovan finns en tydlig 
intention att lägga över ansvaret och planeringen av aktiviteter vid servicehuset till 
servicehusets personal. I fokusgruppsintervjun kommenterar projektledaren en 
ambition som funnits från projektets start att implementera och integrera projektets 
idéer som en del av det ordinarie utbudet. Den tanken är svår att etablera eftersom det 
finns ett förhållningssätt om det kanske kommer nya medel för att hålla idéer och 
aktiviteter levande. Det kan vara frustrerande att starta aktiviteter för pensionärer som 
sedan blir besvikna om det inte blir någon fortsättning 
 
Vid läsning av årsrapporten framgår att projektmålen är uppfyllda med råge. 
Projektledaren har gjort en ambitiös självvärdering av projektmålens måluppfyllelse. 
De två effektmålen och sex projektmålen gås igenom noga. Innan vi går över till den 
genomgången så pekar projektledaren i inledningen på resultatredovisningen 
(Jägenstedt 2010) på två nämndbeslut som skapat ändrade förutsättningar för projektet 
som i sin tur har påverkat projektets effektmål.  Ett beslut är att den biståndsbedömda 
dagverksamheten, Ljuspunkten, under senhösten omvandlades till en öppen mötesplats 
och att personal flyttades till servicehuset i syfte att integreras med projektledarens 
projekt Mötesplats Hammarbyhöjden. Permanentningen av mötesplatsen bidrog till 
ökade resurser. Det andra beslutet är ”att servicehuset under hösten 2010 kommer att 
omvandlas till ett trygghetsboende, vilket medför en ny förvaltare. Personer kommer 
inte att behöva biståndsbeslut för att få flytta till huset, men behöver uppfylla andra 
kriterier, vilket i sin tur kommer att bidra till förändringar gällande personalsituationen” 
(Jägenstedt 2010 s.6). Projektet kommer enligt förslag att få disponera samma 
utrymmen som under år två men de ändrade förutsättningarna skapar en osäkerhet i 
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planeringen speciellt om det blir en ny förvaltare. Det som också skapat en osäkerhet är 
en planerad omfattande renovering av servicehuset under hösten 2009 som skjutits på 
framtiden vilket kommenteras senare i slutrapporten (a.a. s. 15). 
 
Tillbaks till projektledarens genomgång av måluppfyllelsen. Projektledaren konstaterar 
att Mötesplats Hammarbyhöjden under hösten 2009 blivit en permanent verksamhet 
med tre tillsvidareanställda personal som stimulerar till och utför aktiviteter riktade till 
de äldre medborgarna med en viss osäkerhet satt i relation till omvandlingen till 
trygghetsboende. Projektledaren går sedan igenom de uppsatta projektmålen och kan 
konstatera att dessa är uppfyllda enligt intentionerna. I genomgången framgår att 
projektledaren arbetat systematiskt för att informera om och arrangera aktiviteterna.  
Över 33 aktivitetstillfällen har anordnats exklusive veckoåterkommande aktiviteter som 
café och de 7 olika utställningarna i glasmonter. I ett särskilt avsnitt i projektrapporten 
redovisas bredden på aktiviteterna under rubriker som enstaka aktiviteter, kultur för 
äldre, utställningar. Totalt har ca 2.700 äldre deltagit vid aktiviteterna. Som framgår av 
genomgången av stadsdelens verksamhetsberättelse/ årsredovisningar har projektets 
resultat också blivit en del av stadsdelens redovisning av uppnådda mål. Det stora 
antalet besökare, deltagare vid aktiviteterna och bredden i utbudet ser vi som tydliga 
indikationer på projektets framgång, speciellt mot bakgrund av projektets resurser i 
form av en tjänst på 80%. I projektledarens årsrapport redovisas relativt utförligt hur 
projektledaren planerat, genomfört och reflekterat omkring de valda aktiviteterna 
(Jägenstedt 2010). Det framgår att det finns en hög grad av medvetenhet och 
långsiktighet i projektverksamhetens olika delar. Projektledaren redovisar syfte och 
metod och reflekterar över projektets möjligheter och problematiker. I utvärderingen av 
år ett så var en av de identifierade framgångsfaktorerna projektledarens kompetens, 
bakgrund och drivkraft vilket blir en viktig ingrediens även år två- 
 
Under det andra året utvidgades som framgår ovan resurserna i projektet med tillkomst 
av en övertalig personal från servicehuset men också med två anställda från en 
avvecklad dagverksamhet under senare delen av året. Projektledarens roll har därmed 
successivt ändrats till en mer teamledande och coachande funktion vilket projektledaren 
i fokusgruppsintervjun ser som positivt. Personalgruppen har träffats i veckomöten och 
en planeringsdag har anordnats för att utveckla arbetsformerna. Under rubriken 
resurshantering lyfter projektledaren fram att Servicehusets ledning har gjort det 
möjligt för att genomföra en del aktiviteter genom att personal fått planeringstid, 
vikarier anlitats och tillgång till en övertalig (se ovan). Stadsdelen har tilldelat projektet 
resurser i form av sommararbetande ungdom under nio veckor, för att arbeta med ett 
utomhuskafé för servicehusets boende 
 
Under rubriken samarbetsformer skriver projektledare vidare att projektidén i viss mån 
bygger på samarbete med olika aktörer/intressenter för att få ”genomslagskraft”. 
Projektledaren nämner, fixare, heminstruktör, biståndshandläggare, andre projektledare 
med också personer och organisationer utanför förvaltningen som Seniortjänst, 
volontärer och projektledaren eftersträvar ett samarbete med stadsdelens 
pensionärsorganisationer. I fokusgruppsintervjun menar projektledaren att 
pensionärsorganisationerna är mycket aktiva i Skarpnäck som stadsdel och att det kan 
vara en anledning till att vissa av aktiviteter inte var så välbesökta. Utbudet är periodvis 
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för stort. För att det inte ska bli en konkurrenssituation har projektledaren bjudit in 
pensionärsorganisationerna till en dialog och den ambitionen ska prioriteras under 
2010.  Under år två  har också en tydlig strategi kring marknadsförning utvecklats och 
omfattat produktion av foldrar, brevutskick, annonsering i press och offentliga 
anslagstavlor samt presentation av projektet på Stockholms stads websida.  
 
I likhet med Demensprojektet planeras för ett tredje år för projektet. Mötesplats 
Hammarbyhöjden med samma resurser som under de föregående åren.  Som framgår 
av sammanställningen ovan har projektet strategiskt satsat på att nå äldre i stadsdelen 
som har behov av sociala aktiviteter och fokus under år tre kommer som vi förstått det 
att vara att nå att utvidga mot andra delar av stadsdelen genom utnyttjandet av 
Skarpnäcks kulturhus som en mötesplats på sidan av mötesplatsen i Hammarbyhöjden. 
 
Sammanfattningsvis så måste år två betecknas som ett framgångsrikt år för projektet. 
Projektet har haft ambitionen att rikta sig i allt högre grad till alla äldre medborgare i 
Skarpnäck. Mötesplats Hammarbyhöjden har förstärkts genom att personal flyttats till 
servicehuset och projektledaren har kunnat fungera som teamledare. Engagemanget i 
den förstärkta mötesplatsen har också fördröjt utvecklingen av alternativa mötesplatser.  
Samtidigt finns det frågetecken om mötesplats Hammarbyhöjdens framtid kopplat till 
servicehusets planerade ombildning till trygghetsboende. I projektplanerna för år 2010 
skissas på en ny öppen mötesplats i Skarpnäcks kulturhus och ett närmare samarbete 
med projektet med anhörigstöd och projekt förebyggande hembesök.  
 
De problem som var tydliga under det första året har blivit lösta under året. Som 
tidigare påpekats så utvecklade stadsdelens ledning strategier som successivt skapade 
mer arbetsro i organisationen. Styrgruppen har också ändrat sitt arbetssätt och det ger 
projekten en mer skräddarsydd uppbackning och slutligen har projektledaren fått större 
utrymme för strategiskt arbete med hjälp av friställd personal och planerat samarbete 
med andra stadsdelar. Ett nytillkommet problem är att de sociala aktiviteterna som 
erbjuds alla äldre i stadsdelen periodvis ”konkurrerar” med andra aktiviteter anordnade 
av bland annat pensionärsorganisationer.   
 
 
 
FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 

 
Projektets bakgrund och det första året 

Projektet Förebyggande hembesök startade tidigt 2008 och riktade sig till äldre 
personer, 75 år och uppåt, som inte tidigare hade fått insatser från äldreomsorgen i 
stadsdelen (Östlund 2008). Projektledaren Sofia Östlund genomförde i stort sett alla 
hembesök som var cirka 470 under året (27% av de tillfrågade). Vid hembesöket gavs 
en omfattande information bl.a. om vad de äldre kunde vända sig vid behov av vård 
och omsorg samt tips och råd för att förebygga fall samt fixartjänsten. Projektledaren 
informerade sig även om bl.a. hälsotillstånd, eventuella hjälpmedel, socialt nätverk 
och önskemål om framtidens äldreomsorg. Vid utvärderingen av hembesöken angav 
de flesta att de kände sig informerade och att de visste vart de skulle vända sig ifall de 
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behövde hjälp. Sammantaget ansåg sig gruppen som fick hembesök vara ”pigga och 
krya” och var ganska aktiva både fysiskt och socialt trots en ansenlig förekomst av 
sjukdomar. 
 
I den externa utvärderingen från det första året identifierade vi att projektets 
framgångsfaktorer framförallt kopplat till en ambitiös och genomtänkt strategi för 
genomförandet av hembesöken och en plan för spridningen av information om 
resultatet inom och utom förvaltningen. Problemen under det första året var relaterade 
till s stadsdelens (och äldreförvaltningens beställarenhets) ekonomiska underskott på 
flera plan. Ledningspersonalen var upptagna av strategier för att komma till rätta med 
underskottet. Beställarenheten var den enhet som kunde dra direkt nytta av kunskapen 
om de äldres framtida behov av insatser. Samarbetet med landstinget omkring  
hembesöken stupade på olika definitioner av målgruppen. 
 
Slutsatserna i den externa utvärderingen efter första året var: 
 

1. Projektet förebyggande hembesök visar att metoden är användbar för att samla 
och ge information. Metoden för informationsinsamling behöver utvecklas 
utifrån första årets erfarenheter.  
 

2. Stödsystemet har i många avseenden fungerat bra, men i fortsättningen är det 
viktigt att förtydliga styrgruppens mandat, funktion och roll.  

 
3. Projektet har samlat viktig information, men systemet att ta hand om kunskap 

och erfarenheter behöver utvecklas. Frågan om kunskapen ska primärt användas 
inom beställarenheten eller ses som en kunskapsbas för hela organisationen 
behöver diskuteras? 

 
4. Erfarenheter från samarbete med Landstinget visar att en genomarbetad strategi 

behövs för samverkan som omfattar olika nivåer i organisationen. Projektets 
intentioner omfattar mål för hälsa och de äldres sociala situation för vilket talar 
för att ett samarbete är nödvändigt. 

(Cronqvist & Sundh 2009a) 
 
Projektets andra år 

Projektledaren för det första året Sofia Östlund var inte kvar det andra året. Inför 
planeringen av det andra året konstaterades att det inte fanns någon information 
sparad om vilka personer som hade erhållit hembesök under 2008. Detta 
omintetgjorde planer på att återbesöka dessa. Vid fokusgruppsintervjun med 
styrgruppsrepresentanter framkom att det fanns en  uttalad önskan från styrgruppen 
att pröva en mindre tidskrävande insats för förebyggande hembesök under det andra 
projektåret vilket tillsammans med andra faktorer ledde till att projektplanen för 2009 
fick en helt annan utformning än projektplanen för år ett.   
 
Projektet om förebyggande insatser startade formellt under våren 2009. Den 
ursprungligt planerade projektperioden var 2009-04-01 – 2009-12-31. Projektet 
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försenades på grund av sjukdom och byte av projektledare. Den nya projektledaren 
Eva Lagernäs arbetade tidigare på beställarenheten och gick över till detta projekt och 
projektgruppen (dvs gruppen av projektledare som leddes av projektsamordnaren) på 
halvtid (50%) i september 2009. Uppdraget var att genomföra projektet på halvtid 
under årets sista fyra månader. I realiteten fortsatte projektet en bit in på 2010.  
 
Den första uppgiften för den nytillträdde projektledaren var att skriva en ny 
projektplan. Vid fokusgruppsintervjun med projektledarna i början på 2010 menar 
projektledaren att skriva en projektplan var ett bra sätt att komma igång och 
strukturera arbetet.  En av utgångspunkten för projektplanen var Sofia Östlunds 
beskrivning av projektet under år ett. Mot bakgrund av projektets jämförelsevis snäva 
tidsram såg projektledaren det första årets upplägg med 500 hembesök som alltför 
omfattande och valde i stället en mer strukturerad modell med stormöten ”ett i norr 
och ett i söder” ( a,a. s. 1)   
 
I den nya projektplanen som blev färdig under hösten 2009 formulerades följande 
effektmål 
.   

• Att förebygga ohälsa, social isolering och otrygghet hos personer  
som fyllde 75 år under 2008. De ska vara boende i stadsdelen som  
ej omfattas av insatser i nuläget. Informationen ska omfatta  
äldreomsorgens utbud, samt vart de ska vända sig när insatser behövs. 

                                                                                      (Lagernäs 2009).    
 
En kommentar är att effektmålen för år ett var jämförelsevis mer omfattande och 
preciserade men huvudmålet var detsamma - att förebygga ohälsa.  Förutom att 
förebygga ohälsa tog effektmålen för år ett upp att informationen skulle ge de äldre en 
kvalitativ introduktion till den hjälp man har att erbjuda inom äldreomsorgen. 
Förhoppningen  var att informationen skulle bidra till minskad ohälsa högre upp i 
åldrarna och därigenom möjliggöra ett mer självständigt liv.  
 
Projektmålen formulerades i projektplanen för år två som följer: 
 

• Samtliga personer som under 2008 fyllde 75 år och inte har någon insats från 
äldreomsorgen, De erbjuds information och/eller hembesök. 

• Informationssätten ska dokumenteras 
• De personer som är i behov av insatser och som ger sitt samtycke ska 

förmedlas vidare till rätt instans 
• Samverka med landstinget genom att till vårdcentraler och geriatriska enheter 

tillhandahålla informationsmaterial om stadsdelens äldreomsorg 
(Lagernäs 2009) 

 
Det som skiljer projektmålen från år ett från projektmålen för år två är att målen för år 
ett i större utsträckning beskriver projektets arbetsprocess och arbetsmetoder. 
Projektmålen för år två är mer nedbantade till aktiviteter under projekttiden vilket är 
förståeligt mot bakgrund av den korta projektperioden. Valet av målgruppens storlek 
skiljer sig också åt. Under år ett vände sig projektet till samtliga hemmaboende över 
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75 år som inte tidigare haft biståndsinsatser. Projektledaren skickade år ett ut brev till 
1700 personer där man erbjöd hembesök. Av dessa svarade 470 personer ja till 
hembesök. .  
 
Totalt skickade projektledaren brev till 149 personer i den definierade målgruppen –
dvs. de som fyllt 75 år 2008 - under vecka 43 och 103 personer svarade, dvs. 69% 
(Lagernäs 2010). I brevet fick den äldre mottagaren välja mellan fem olika alternativ:  
 

o Informationsmöte i grupp (två datum i november).   
o Personligt besök i hemmet.  
o Ett kuvert hem med informationsmaterial.  
o Att bli uppringd.  
o Ingen kontakt i nuläget, utan återkommer själv när behov finns 

 
Av slutrapporten (Lagernäs 2010) framgår att i de 103 inskickade svarsenkäterna 
fanns 118 svar (16 personer hade valt mer än ett svarsalternativ ) 
 

• 33 personer önskade ingen kontakt i nuläget.  
• 31 personer valde att få information på stormöte  
• 51 personer valde att få kuvert hem med informationsmaterial.  
• 5 personer valde att få ett personligt besök i hemmet. 
• 4 personer valde att bli uppringda. 

 
De allra flesta som besvarat svarsenkäten föredrog alternativet att få ett kuvert med 
information hemskickat. En tredjedel ville inte ha någon kontakt. En knapp tredjedel 
valde informationsmötet som form för information och endast en handfull vardera 
föredrog alternativen. I slutrapporten görs ingen analys av bortfallet på 46 personer 
eller varför så få valde personligt hembesök. Under projektets första år fanns inget 
alternativ till hembesök annat än att tacka nej men målgruppen var här 75 år och 
uppåt vilket inkluderar många äldre med mer hälsoproblem och därmed större behov 
av att få och ge information. . 
 
Två stormöten genomfördes under november med sammanlagt 31 deltagare. Vid 
stormötena fick deltagarna ett kuvert med den ”information/ material som 
projektledaren ansåg vara viktigast. Övrigt material fanns framdukat på ett bord så att 
deltagarna själva kunde välja det material som de var intresserade av” (a.a s.6). Vid 
mötet var en rad personer inbjudna att informera om de verksamheter de företrädde och 
hur de berörde målgruppen. Exempelvis gavs information om hur biståndsbedömning 
av projektledaren själv. Projektledare för projektet Anhörigstöd, Frivillig väntjänst, 
VolontärFärdtjänst och Mötesplats Hammarbyhöjden informerade om sina 
verksamheter och så vidare. Mötet avslutades med en frågestund. Projektledaren 
menade under fokusgruppsintervjun att informationsmötena var mycket uppskattade  
 
Informationsmaterialet som tillhandahölls vid mötet och i utskick var mycket 
omfattande och berörde bl.a. att välja utförare, avgifter för hemtjänst, anhörigstöd, 
färdtjänst, säkerhet i vardagen, mattips, äldreombudsman mm. Hembesöken gjordes 
under december 2009 och januari. 2010 och skräddarsyddes efter den äldres behov av 
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information. Efter samtycke gjordes översyn av bostaden för att bedöma behovet av 
åtgärder och insatser.  
 
Under rubriken måluppfyllelse konstaterar projektledaren att samtliga projektmål är 
mätta och delvis uppfyllda. Målet att erbjuda äldre som fyllt 75 år hembesök eller 
information har projektledaren beskrivit i slutrapporten.  Målet att dokumentera 
informationssättet ät uppfyllt liksom målet att förmedla vidare till rätt instans.  Däremot 
har målet samverkan med Landstinget inte hunnits med. Projektledaren skriver att 
”information innehållande kontaktuppgifter till Landstingets rehabiliteringsenhet i 
Björkhagen har lämnats ut till de personer som omfattas av förebyggande 
hembesöksprojektet” (a.a s. 7). 
 
Projektet kommer att fortsätta på halvtid under år tre. Ur ett utvärderingsperspektiv är 
det problematiskt när förutsättningarna för projektet varierar under 
undersökningsperioden. När resurserna minskar tvingar det fram ett andra lösningar 
och upplägg av projektet. Alternativa kan vara intressanta men det försvårar 
jämförelsen med tidigare år.  
 
Sammanfattningsvis  
Projekttiden har av olika skäl varit begränsad till en halvtid under fyra månader vilket 
påverkat både projektets upplägg, målgrupp och ambitionsnivå. Projektledaren har valt 
att ge den avgränsade målgruppen ( personer som fyllde 75 år under 2008) olika 
alternativ där huvudalternativen varit hembesök och informationsmöten. Endast en 
handfull äldre valde alternativet henbesök. Valet av målgrupp under det andra året är 
snäv - begränsad till de som fyller 75 år 2008. Större delen av den valda målgruppen 
kan antas må förhållandevis bra. Metoden med möten där de äldre träffas och får 
gemensam information är ut flera synvinklar intressant ut metodutvecklingsperspektiv. 
Under ett möte skapas möjligheter för grupper av äldre av att diskutera utbudet kontra 
de egna behoven.     
 
Fokus i projektet under år två ligger på att informera om äldreomsorgens utbud. Det 
som saknas i projektets upplägg under det andra året är strategier för att informera sig 
om den äldres situation som grund för framtida planering. Endast en handfull äldre 
valde som framgår i sammanställningen hembesök Upplägget för 
informationsinsamling under det första projektåret var en av framgångsfaktorerna för 
projektet. De framgångsfaktorer som identifierades under år ett är dessvärre inte 
tillämpliga vid bedömningen av år två eftersom projektet fått en annan inriktning. Ett 
problem som vi lyfte fram under år ett – om behovet av ett utvecklat samarbete med 
landstinget i arbetet med hembesök är fortfarande olöst. Problemet med det diffusa 
ansvaret för ledningsgruppen fick däremot en positiv lösning under året. 
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REHABILITERING I VARDAGEN – OMDÖPT - PROJEKT REHAB 

 

Projektets bakgrund och det första året 

Projektet Rehabilitering i vardagen var under det första året 2008 ett sammanhållet 
utbildningsprojekt och omfattade primärt personalen på servicehuset 
Hammarbyhöjden och sekundärt de boende (Reimers 2008). Projektledaren Maria 
Reimers, legitimerad sjukgymnast, genomförde utbildningsinsatsen som omfattade 
studiecirkel för personalen och praktisk handledning i vardagsrehabilitering. Till 
projektet hörde även att utveckla arbetet med genomförandeplaner för 
vardagsrehabilitering där målformuleringar för den äldre var en betydande del. Drygt 
30 personal av 54 genomgick utbildningsinsatsen och mot 10 boende riktades den nya 
kunskapen. Utbildningsinsatsen utvärderades med att den varit bra från både 
deltagare och projektledare även om personalen upplevde att tid inte funnits för att 
läsa på inför studiecirkelträffarna.  
 
I den externa utvärdering för år ett lyfte vi fram projektets metoder som en central 
framgångsfaktor. 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 
tillsammans med den teoretiska grundkompetens som ligger i projektledarens 
utbildningsbakgrund. Projektets problem under det första året var i likhet med flera 
andra projekt kopplat till styrgruppen och de strukturella förutsättningarna.    
 
Slutsatserna vid den externa utvärderingen efter första året var: 
 

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 Projektet samarbetsformer med andra närliggande projekt som Mötesplats 

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

(Cronqvist & Sundh 2009b) 
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Projektets andra år 

Till andra året var det tänkt att samma utbildningsinsats skulle genomföras med 
hemtjänstpersonalen som målgrupp. Projektet var vilande under det första halvåret 
2009 och i september fick projektledarna Maria Björnfot och Matilda Jansson (50% 
var) uppdrag att skriva en ny projektplan och genomföra projektet. De nytillsatta 
projektledarna hade tidigare arbetat som arbetsterapeut respektive sjukgymnast i 
stadsdelen och haft ansvaret sedan 1997 för att utbilda omsorgspersonalen i stadsdelen i 
förflyttningsteknik vilket kom att prägla projektet under år två. Projektledarna har 
enligt projektplanen utvecklat utbildningen utifrån aktuell forskning och egen 
fortbildning. 
 
Projektet döptes om till Projekt REHAB och genomfördes från september 2009 till och 
med februari 2010. I projektplanens bakgrundsavsnitt (Björnfot & Jansson 2009) 
argumenterar projektledarna för att ett ”rehabiliterande förhållningssätt behöver 
utvecklas och vård- och omsorgspersonal behöver få handledning i olika 
rehabiliteringsmetoder” (a.a. s. X). Utbildning i förflyttningsteknik som innehåller bl.a. 
grundläggande ergonomiska förflyttnings principer och hur den äldre kan använda sin 
förmåga i förflyttningssituationer är exempel på en sådan metod.” (a.a.. s. 3). Vidare 
menar projektledarna att eftersom hemtjänstpersonalens arbete fått en mer 
sjukvårdsinriktad prägel är det viktigt att utveckla personalens kompetens om bland 
annat förflyttningar.   
 
Projektledarna konstaterar att socialstyrelsens rehabiliteringsprojekt ska rikta sig till 
cirka 150 omsorgspersonal som arbetar inom ordinärt boende i hemtjänsten. Mot 
bakgrund av att arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverket har ansvar för att 
omsorgspersonalen får utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik anser 
projektledarna att det finns ett behov av kunskaper om förflyttningsteknik och 
ergonomi.  
 
I projektplanen formulerar projektledarna fem effektmål.  
 

- Att deltagarna som genomgått utbildning i förflyttningsteknik ska ha 
grundläggande kunskaper i ergonomiska förflyttningsprinciper 

 
- Att deltagarna som genomgått utbildningen tillämpar sina kunskaper i 

förflyttningsteknik i sitt dagliga arbete 
 

- Att deltagarna får en ökad kroppsmedvetenhet i förflyttningssituationer 
 

- Att utbildningen ska leda till ökad medvetenhet om hur omsorgspersonalen 
undviker risk för belastningsskador 

 
- Att utbildningen ska leda till att omsorgspersonalen låter den äldre använda 

sin förmåga i förflyttningssituationen”  
    (Björnfot & Jansson 2009) 
 
Jämfört med effektmålen för år ett har projektet under år två mer tydligt blivit 
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synonymt med personalens kompetenshöjning genom utbildningen i förflyttningsteknik 
och ergonomi.  
 
Projektets enda projektmål under år två var formulerad som: 
 

• Att ca 70 av omsorgspersonalen i ordinärt boende i Skarpnäcks 
stadsförvaltning ska ha genomgått utbildning i förflyttningsteknik 

(Björnfot & Jansson 2009) 
 
 
I stort sett alla av det planerade antalet personal genomgick utbildning i 
förflyttningsteknik enligt projektledarnas slutrapport under våren 2010 (Björnfot & 
Jansson 2010). Sju utbildningsgrupper med vardera 10 deltagare gick igenom 
utbildningen som pågick under 2 ½ dag. Utbildningen baserades på 
Arbetsmiljöverkets riktlinjer för utbildning i förflyttningsteknik samt på 
projektledarnas fleråriga erfarenhet av att ge sådana kurser. Utbildningen omfattade 
teori och praktik utifrån deltagarnas erfarenheter. Under den praktiska delen fick 
deltagarna använda utrustning och tekniska hjälpmedel och öva på varandra och vikt 
lades vid att byta roller. Under rubriken avgränsning påpekar projektledarna att 
handledning av omsorgspersonalen i deras arbete inte ingick i projektet.  
 
I samband med fokusgruppsintervjun med projektledarna under januari 2010  så 
ställde vi frågan om projektets inriktning på vardagsrehabilitering under år ett och vad 
det innebar i form av genomtänkt förhållningssätt under år två. Projektledaren11 
menade då att vardagsrehabilitering var ”inbäddat” i utbildningen i 
förflyttningsteknik och att tekniken handlar mycket om bemötande. I de mindre 
grupper på 10 personer fanns möjligheter att skapa trygghet och motivation och utgå 
ifrån deltagarnas förväntningar enligt projektledarna. Genom inslag som rollbyten 
(vid lyftteknik) kunde också etiska aspekter diskuteras. Det som inte blev gjort av 
tidsskäl enligt projektledaren var att utbildningen inte följdes av uppföljande 
hembesök där metoden prövas praktiskt. 
 
Projektledarnas utvärdering av utbildningsinsatsen visar att deltagarna tycker att 
utbildningsinsatsen var positiv ur många aspekter. I slutrapporten går projektledarna 
genom de fem effektmålen och projektmålet och refererar till deltagarnas kunskaper 
och erfarenheter som de uttrycktes vid utvärdering av utbildningen. Deltagarna 
uttryckte bland annat att de  
 

-  fått en ökad kunskap om grundläggande ergonomiska förflyttningstekniker 
-  upplevt en ökad kroppsmedvetenhet i förflyttningssituationer 
- att de fått en ökad medvetenhet hur risk för belastningsskador kan undvikas 
- att de i större utsträckning kommer att låta de äldre använda sin förmåga i 

olika förflyttningssituationer. 
(Björnfot & Jansson 2010) 

 

                                                 
11 Endast en av de två projektledarna var närvarande under fokusgruppsintervjun.  
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Effektmålet att deltagarna som genomgått utbildningen tillämpar sina kunskaper i 
förflyttningsteknik i sitt dagliga arbete är svårt att utvärdera enligt slutrapporten i och 
med att utbildningen inte följts upp av handledning i hemmet. 
 
Projektmålet att ca 70 av omsorgspersonalen i ordinärt boende i Skarpnäcks 
stadsdelsförvaltning ska ha genomgått utbildning i förflyttningsteknik blev som 
kommenterats ovan uppfyllt. 69 omsorgspersonal påbörjade utbildningen i 
förflyttningsteknik och 60 genomförde utbildningen. Av 69 deltagare var 63 kvinnor 
och 6 män. 
 
Det finns inga planer på att fortsätta projektet under 2010. Ur ett 
utvärderingsperspektiv kan vi konstatera att det varit intressant att studera projektet 
under ett tredje år. Den ursprungliga visionen om att etablera ett rehabiliterande 
förhållningssätt i vardagen hos vårdpersonal och hemtjänstpersonal är både teoretiskt 
och metodologiskt intressant. Projektets kunskap och kompetens var som vi bedömde 
det ett viktigt inslag projektledargruppens samlade kunskapsuppbyggnad och 
erfarenheter.  
 
Sammanfattningsvis så har projektet delvis bytt inriktning under pågående 
projektperiod. Det som var planerat var att målgruppen skulle ändras från 
omsorgspersonal på servicehuset till omsorgspersonal inom hemtjänsten. Projektet har 
emellertid fått en annan inriktning i och med att man bytt arbetsmetoder vilket gör det 
svårt, för att inte säga omöjligt, att jämföra framgångsfaktorer och problem år ett och år 
två. Det finns som framgår i sammanställningen inslag i utbildningen i 
förflyttningsteknik – som möjligheter till reflektion, rollbyten etc. - som stämmer 
överrens med det som var kärnan i det första årets val av studiecirkeln som arbetsform 
och metod för att uppnå effektmål och projektmål men som helhet är det olika upplägg.  
 
Ur utvärderingsperspektiv väcks frågor om projektet fått andra resultat om den 
ursprungliga arbetsmetoden med studiecirkel använts också för hemtjänstens 
omsorgspersonal. Även om utbildningen utvärderats positivt av deltagarna kvarstår att 
utbildningen som sådan är utprövad sedan länge och också är en arbetsuppgift som är 
ålagd arbetsgivaren. Socialstyrelsens stimulansmedel syftade så vitt vi förstått det till 
metodutvecklingen inom några utvalda problemområden.  
 
 
PROJEKTSAMORDNARE 

 

Projektets bakgrund och det första året 

Detta projekt planerades och startade senare delen av 2007. Under projektets första år 
var av olika anledningar tre olika projektledare anlitade och vid bytena mellan 
projektledare förekom ingen egentlig överrapportering. Projektledaren Christina 
Koistinen fick hösten 2008 uppdrag att genomföra projektet och övertog 
projektplanen som den formulerats ursprungligen. Projektet är intressant både 
teoretiskt, och metodologiskt samt ur ett utvärderingsperspektiv mot bakgrund att 
projektet syftade till att skapa ett sammanhang för projekten och ”garantera” att 
projektens erfarenheter och slutsatser kom organisationen till gagn. 
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Samordningsfunktionen hamnade därmed i gränslandet mellan verksamhetens behov 
av stabilitet och kontinuitet och projektens behov av nytänkande och 
gränsöverskridning.  
 
Projektet hade med andra ord en hög ambitionsnivå och en tydlig inriktning. Som 
effektmål angavs att projektsamordnaren skulle verka för att projekten skulle få 
långsiktiga kvalitets- och kompetenshöjande effekter inom äldreomsorgen genom 
(projektmålen) att fungera som stöd till projektledare, enhetschefer och 
verksamhetsledare (Aplehag Balotis 2007). Förutom ansvaret att erbjuda stöd och 
service till olika parter fanns det dessutom ett ansvar för metodutveckling inom 
äldreområdet som ställde krav på samordnarens kompetens som teamledare. Trots 
initiala problem med kontinuitet mellan de olika projektledarna parallellt med 
omorganisation i förvaltningen (med personalförändringar som följd) samt 
budgetsaneringar utvärderades projektet mycket positivt. Såväl projektledare som 
styrgrupp har uppskattat projektet och varit positiva till hur projektet organiserats och 
vilka arbetsmetoder som använts. 
 
I den externa utvärderingen pekades på arbetsmetoden som den kanske mest 
intressanta framgångsfaktorn. ”Projektsamordnaren träffar projektledarna en 
förmiddag varje vecka för att diskutera projektledarnas syn på projektet och 
uppkomna problem och möjligheter. Arbetsformen har möjliggjort en arena för 
metodutveckling och problemlösning. En gång i månaden deltar äldreomsorgens chef 
vilket gjort det möjligt att lösa problem på mer strukturell nivå.” (Sundh & Cronqvist 
2009a; 16). En annan faktor var projektledarens bakgrund som enhetschef i 
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Kunskapen om förvaltningen, beslutsprocesser och 
mer övergripande strategiska frågor var viktiga för att handskas med de problem som 
dök upp i funktionen som samordnare.   
 
Slutsatserna vid den externa utvärderingen för första året blev: 
 

1 Projektet Projektsamordnare har introducerat ett arbetssätt som ökat 
möjligheterna för enskilda projektledare att utveckla sina respektive 
arbetsmetoder och skapat ett sammanhang för den fyra projektledarna att 
diskutera mer generella problem i genomförandet av projektet  

 
2 Inför projektets fortsättning blir det nödvändigt att diskutera styrgruppens 

mandat och funktion i relation till projektsamordnaren och projektledare.  
 
3 Projektsamordnarens roll och mandat i organisationen när projekten går mot sitt 

slut bör klargöras för att skapa bra förutsättningar för att ta tillvara projektens 
erfarenheter och framgångsrika arbetssätt. 

(Sundh & Cronqvist 2009a) 
 
Projektets andra år 

Under andra året fortsatte projektet på den inslagna vägen från 2007 och över 2008. 
Det fanns ingen anledning att ändra på mål och metoder inför 2009 mot bakgrund av 
att arbetssättet under 2008 visats vara lyckat. Projektsamordnaren har fortsatt med 
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veckovisa möten med projektledarna. Under mötena diskuteras projektledarnas 
tankar, vägval och erfarenheter. Projektsamordnaren informerar om vad händelser, 
diskussioner och planer inom förvaltningen.   
 
Projektsamordnaren träffar avdelningschefen en gång i månaden för att informera om 
projekten och lyfta problem som behöver lösas på en mer övergripande nivå. 
Avdelningschefen medverkar också vid några av de veckovisa projektledarmötena.  
Vidare är projektsamordnaren med i samband med styrgruppsmöten för att få en bild 
av styrgruppsrepresentanternas syn. En viktig del i funktionen är med andra ord just 
samordning och att underlätta kommunikation med syftet att såväl projektledare som 
ledningspersoner ska vara informerade om projektens utveckling och behov av stöd. 
En annan viktig långsiktig intention har varit att bevaka att projektets kunskaper och 
erfarenheter blir använda inom organisationen.  
 
Projektsamordnaren ambition under 2009 har varit utveckla strategier och metoder för 
att förankra och att öka kunskapen projekten inom organisationen. 
Projektsamordnaren har bland annat informerat arbetsgrupper inom organisationen 
och stadsdelsnämnden om projektens utveckling. Till funktionen har givetvis hört att 
rapportera till socialstyrelsen om projektens utveckling och att skriva ett förslag till 
ansökan om medel för ett tredje år. I nästa steg har ansökan  förankrats på olika 
nivåer inom äldreomsorgen.  
 
Projektsamordnaren har under 2009 på halvtid övertagit ett projekt om anhörigstöd 
inom äldreförvaltningen på grund av den utsedda projektledaren blev sjuk vilket 
inneburit att engagemanget i projektsamordnarfunktionen fått konkurrens med 
engagemanget i anhörigprojektet. En strategi för att utveckla den egna rollen har varit 
att ingå i nätverk med andra projektsamordnare i andra stadsdelar (Samtal med 
projektsamordnaren augusti 2010).  
 
I fokusgruppsdiskussionen med projektledarna i januari 2010 diskuterades 
projektsamordnarens roll och funktion. En projektledare menade att Christina Koistinen 
sett till att avdelningschefen engagerat sig i projekten mer och mer sedan hon tillträdde 
våren 2008 vilket underlättat projektarbetet. Projektledaren menade vidare att 
projektsamordnaren också bidragit till att styrgrupperna blivit skräddarsydda utifrån 
projektledarnas behov. Tidigare var det en och samma styrgrupp som bestod av 
enhetschefer inom utförorganisationen12. Enhetscheferna är också mer intresserade av 
projektens verksamhet jämfört med tidigare år.  
 
En projektledare, som inte sitter i huset13, tycker att de veckovisa mötena ger 
möjligheter till egen reflektion och möjlighet till att få insyn i vad de andra 
projektledarna håller på med. Projektledarna menade att de veckovisa träffarna nästan 
är den enda stunden som hon har för reflektion och att det händer mycket under mötena 
som är viktigt  utifrån det egna perspektivet. 
                                                 
12  Kritiken mot styrgruppens funktion och sammansättning fanns också med i utvärderingen av 

projektens första år (Se Cronqvist & Sundh 2009 a-e) 
13 Huset är liktydigt med stadsdelens förvaltningsbyggnad i Björkhagens centrum  
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I diskussionen framhöll en projektledare också att det som är slående hur mycket alla 
projekt hänger ihop och går in i varandra. Projekten arbetar med liknande 
arbetsmetoder och målsättningar. I diskussionen framkom att det i praktiken kan vara 
svårt att använda sig av varandra mer konkret i det dagliga arbetet men att det är 
uppenbart att ”skulle kunna spara väldigt mycket tid och insatser och man samordnade 
mer”. En projektledare menade att projektsamordnaren fungerade som en personlig 
coach vilket var mycket viktigt i arbetet mot bakgrund av hur mycket ansvar som ligger 
på projektledarna och att projektledarna är ensamma i sin funktion. Funktionen som 
brygga till styrgruppen kändes inte lika angelägen under år två eftersom det nu var 
möjligt att ta direktkontakt med styrgruppen och att styrgruppen var skräddarsydd till 
projektens behov. 
 
Projektsamordnarens reflekterade i samband med projektledarintervjun att den kanske 
viktigaste funktionen är att binda ihop och skapa sammanhang. Projekt har annars en 
tendens till att spreta och bokstavligen kastas upp i luften utan att veta vad det kan 
landa. Projektsamordnaren har haft som ambition att informera arbetsgrupper inom 
äldreomsorgen om projekten och visa på att projekten är en del av sammanhanget som 
kan visa på alternativa arbetssätt och förändrade arbetsmetoder.   
 
Projektsamordnaren beskriver vidare under projektledarintervjun en strategi för att 
driva frågor kopplade till projektens intressen som en lyssnande strategi. En lyssnande 
strategi i relation till styrgruppernas och därmed ledningens tankar och behov och en 
lyssnande strategi i förhållande till projektledarna i syfte att få en bild av 
förutsättningarna för att driva frågor. Syftet var också att skapa ett öppet klimat som 
gjorde det möjligt att stöta och blöta frågor som var väsentliga för projektens 
fortlevnad.  
 
Projektsamordnarprojektet kommer att fortsätta under år tre med Christina Koistinen 
som projektledare men på halvtid. Ur ett utvärderingsperspektiv blir det intressant att 
följa projektet under ett tredje år mot bakgrund av att projektsamordnaren på allvar 
ställs inför utmaningen hur projektens kunskaper och erfarenheter ska användas inom 
organisationen.   
 
Sammanfattningsvis så har 2009 varit ett år då projektsamordningen har tagit 
ytterligare ett steg framåt utifrån ambitionen att öka kunskapen om projekten och ge 
stöd till såväl projektledare som styrgruppsrepresentanter. Projektsamordnarens 
intention att bidra till metodutvecklingen genom arbetet med att utveckla 
projektledargruppen som ett team har också varit framgångsrikt. Strategin rymmer två 
framgångsfaktorer. Den första är att etablera och utveckla en arbetsmetod som skapar 
kreativitet och arbetslust och den andra är att öppna en dialog om hur projekten kan 
realisera sina mål inom ramen för äldreomsorgen i Skarpnäcks stadsdel.  
 
Målsättningen att bevaka projektens intresse och verka för att projektens erfarenheter 
och kunskaper långsiktigt kommer till användning i organisationen är svårare att hitta 
ett entydigt svar på. Som framgår i genomgången av projekten ovan har några projekt 
stegvis utvecklats medan andra ändrat inriktning och nedprioriterats. 
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KAPITEL 5 SAMORDNING OCH PROBLEMTEMAN 
 

INLEDNING 

Syftet med rapportens avslutande kapitel är att inledningsvis diskutera vilka generella 
tendenser vi kunnat identifiera i projekten under det andra året.  Vidare kommer vi att 
diskutera vilka samordningsvinster vi kunnat urskilja som ett resultat av att projektens 
påbörjats vid ungefär samma tidpunkt och att projektledarna redan från början ingick i 
ett team som letts av en samordnande projektledare. Avslutningsvis kommer vi att lyfta 
fram framgångsfaktorer och problem i projekten samt presentera utvärderingsstudiens 
slutsatser för det andra året.  
 
Vid utvärderingen av de fem projektens första år identifierades betydelsefulla 
framgångsfaktorer men också mer eller mindre allvarliga problem som respektive 
projektledare tvingades att hantera. Problemen finns utförligt beskrivna i delrapporterna 
för det första året och summerade i föregående kapitel tillsammans med en genomgång 
av projektets utveckling under det andra året. I den presentationen framgår hur 
projektledare och styrgrupp hanterade framgångsfaktorer och problem inom projektets 
ram.  En del av de identifierade problemen för det första året var kopplade till 
strukturella faktorer som ekonomiska åtstramningar, personalomsättningar som 
påverkade projektens villkor både direkt och indirekt. Direkt genom att ett av projekten 
tvingardes byta arena och strategi för genomförandet av projektet då enheten som 
projektet planerades för lades ner. Indirekt genom att chefer och styrgrupp var upptagna 
med att utveckla strategier för att handskas med budgetunderskotten vilket ledde till att 
projekten försenades och att projekten inte fick den uppmärksamhet och uppbackning 
som de hade behov av. Andra problem var kopplade till metodval och strategier för 
genomförandet. Trots problemen i implementeringsfasen kunde vi i utvärderingen av 
det första året konstatera att projekten genomgående hade en hög ambitionsnivå och i 
stor utsträckning levde upp till de målsättningar som formulerats vid projektens start. 
Framgångarna var generellt kopplade till projektledarnas kompetens och strategier för 
genomförandet av projekten och det sammanhang som skapades av den samordnande 
projektledaren.  
 

En stadsdel i en ”nyorienteringsfas” 

Som framgår av genomgången av stadsdelens utveckling i kapitel tre, som baseras på 
verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner, var det första året – 2008 -  i hög grad 
en period i stadsdelens historia som präglades av befarade och faktiska 
budgetunderskott och därmed ett intensivt sökande efter problemens källa och 
formulerandet av åtgärder för att minska kostnader. Budgetunderskottet innebar bland 
annat nyrekrytering av personal till ledande positioner men även personalomsättning 
inom förvaltningen som helhet. Ekonomisk åtstramning utgör erfarenhetsmässigt inget 
gynnsamt klimat för igångsättande av projekt som syftar till metodutveckling oavsett 
om projekten är finansierade med egna medel eller externa medel . Projektens andra år 
– 2009 - var inte befriat från budgetproblem men successivt under året blev 
prognoserna mer hoppfulla och en del av enhetschefernas arbetstid och engagemang 
kunde riktas mot metodutveckling och projekten. 
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GEMENSAMMA TENDENSER  

En fråga som vi ställde oss tidigt i utvärderingsprocessen var om vi kunde urskilja 
några mer generella trender i projektens utveckling under det andra året. Frågan är 
relaterad till intresset av att kunna urskilja vad i projektens framgångar och problem 
som var relaterade till omgivande faktorer och vad som var kopplat till mer interna 
faktorer. Vi var mer självklart intresserade av både positiva och negativa 
utvecklingstendenser 
 
De strukturella förutsättningarna blev som påtalats ovan successivt bättre under 2009.  
Den förbättrade ekonomiska situationen skapar i sin tur förutsättningar för en ökad 
fokusering på utvecklingsfrågor. Stadsdelens budget och äldreomsorgens budget var 
under 2009 i balans. För äldreomsorgens del har det inneburit en hel del arbete speciellt 
under den första delen av året. I beställarenhetens årsredovisning (se kapitel 3) framgår 
att enheten arbetat systematiskt under året för att komma till rätta med 
kostnadsökningar och redovisade ett överskott vid årets slut.  Samtidigt finns det ett 
tydligt inriktningsmål för förvaltningen att driva frågan om valfrihet vilket innebär att 
öka möjligheten till att delar av verksamheten ska kunna avknoppas eller privatiseras.   
Den senare inriktningen skapar under en omställningsperiod osäkerhet i planeringen. 
Ett exempel är att Hammarbyhöjdens servicehus planeras att avvecklas som en 
resultatenhet som ett led i omvandlingen till trygghetsboende.  Det övergripande 
intrycket är att utvecklingen skapat mer lugn i äldreförvaltningen och ett större intresse 
och engagemang för projektens arbete från avdelningschef och enhetschefer. 
Styrgrupperna för projekten har omorganiserats så att de bättre svarar mot projektens 
behov och projektledarna har i ökad utsträckning kunna vända sig till styrgruppen 
och/eller avdelningschef med frågor och problem.   
 
En annan mer generell trend är att år två inneburit en tydlig skiljelinje mellan projekten. 
För tre av projekten har det ur vårt perspektiv skett en metodologisk fördjupning i 
relation till ursprungliga intentionerna och hur projektet relaterat till framgångfaktorer 
och problem för det första året. I Demensprojektet, Mötesplats Hammarbyhöjden  och  
Projektsamordnarprojektet har projektledarna byggt vidare på och utvecklat de metoder 
som funnits i projektet baserat på erfarenheter av det första året. I de två andra 
projekten, Förebyggande hembesök och Projekt Rehab har det skett en tydlig 
kursändring14 i relation till de ursprungliga intentionerna och erfarenheterna och till viss 
del också en minskad ambitionsnivå.   
 
Mot bakgrund av genomgången av projektens utveckling under år två i det föregående 
kapitlet tycker vi oss se några förklaringsgrunder till att projekten utvecklats olika. Den 
mest iögonfallande är att det är samma projektledare som arbetat med 
Demensprojektet, Mötesplats Hammarbyhöjden  och  Projektsamordnarprojektet under 
det första och andra året medan Förebyggande hembesök och Projekt Rehab har fått 
nya projektledare. Att de nya projektledarna delvis haft andra intentioner, tolkningar 
och ambitioner med projektet har framgått av projektplaner och genomförandet av 

                                                 
14 En kursändring är med nödvändighet inte negativt men vi har inte kunnat se någon direkt koppling 

mellan projektets erfarenheter under år ett och ändrade arbetsmetoder under år två.  
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projekten. I projektet Förebyggande hembesök har projektledaren satsat på att låta de 
äldre välja mellan olika alternativ för information där hembesök varit en form vilket 
tillsammans med en betydligt snävare målgrupp resulterat i att det blev ytterst få 
hembesök. I Projekt Rehab har projektledarnas intention varit att utveckla en 
undervisningsmetod i förflyttningsteknik för personal inom hemtjänsten. I bägge 
projekten har såväl målsättningar som arbetssätt skilt sig från projektets mål och 
arbetssätt under år ett. En annan förklaringsgrund som samvarierar med den första är att 
de nya projektledarna fått mindre tid för att genomföra projektet jämfört mer år ett och 
kommit igång senare under året. Det förklarar mer självklart den minskade 
ambitionsnivån för projekten men inte helt och hållet kursändringen.  
 
SAMORDNINGSVINSTER 

Frågan om samordningsvinster tangerar och delvis överlappar frågan om generella 
tendenser men utgör ändå en möjlighet att mer specifikt ställa frågan om tanken med att 
ha en specifik samordnare för projekten lett till påtagliga vinster för projekten och 
organisationen. Vår tanke är att inledningsvis föra ett resonemang om redan 
genomförda och pågående samordningsvinster som vi kunnat iaktta i projekten för att i 
nästa steg sätta det i relation till påbörjade men ännu inte genomförda 
samordningsvinster och mer långsiktiga och potentiella samordningsvinster.  
 
Till de genomförda/ pågående samordningssträvanden som framkommer i intervjuer 
och annat material är att de två projekt som mer direkt vänder sig till målgruppen äldre 
och som börjar vända sig ut mot äldre som grupp i stadsdelen med delvis liknande 
metodologiska upplägg.  Både projektet Förebyggande hembesök och Mötesplats 
Hammarbyhöjden riktar sig till äldre i stadsdelen i ett förebyggande syfte. 
Projektledaren för Förebyggande hembesök har inviterat projektledaren för Mötesplats 
Hammarbyhöjden att medverka vid informationsmöten om bland annat serviceutbudet. 
Det konkreta samarbetet runt aktiviteter är intressant ur metodutvecklingsperspektiv. 
Projektledaren för Mötesplats Hammarbyhöjden är intresserad av att skapa dialog med 
pensionärsföreningar om att samordna sociala aktiviteter för de äldre. Även för 
projektet Förebyggande Hembesök finns intresse att vända sig till 
pensionärsorganisationerna för att utveckla de egna metoderna. En samordningsvinst på 
lite längre sikt är att samverkan mellan projektledare och den ideella sfären (läs 
pensionärsorganisationer ) omkring konkreta projekt kan bidra till att utveckla nätverk 
som kan användas av framtida utvecklingsprojekt.  
 
En annan tydlig samordningsvinst är att projekten som var inriktade på att öka 
personalens kompetens genom utbildning och eller reflektion – Demensprojektet och 
Projekt Rehab (tidigare Rehabilitering i vardagen)  -  har haft rikliga möjligheter att lära 
sig av varandras erfarenheter av mötena med personalen genom de veckovisa mötena. 
Att diskutera och dra erfarenheter av pedagogiska upplägg är en komplex process som 
har allt av att vinna på att diskuteras i en mindre krets som är insatta i syfte och 
metodik. En intressant aspekt, som vi får andledning att återkomma till under det tredje 
året, är att projektledarna har olika yrkesutbildningar och erfarenhetsområden som de 
för med sig in i erfarenhetsutbytet vid projektledarträffarna.  
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Erfarenhetsutbytet omkring pedagogiska modeller i relation till personalens 
kompetenshöjning pekar ut en mer långsiktig samordningsvinst inom ramen för 
projekten. De strategier för kurser och reflektionsmöjligheter som utvecklats av 
projektledarna är relaterade till de kompetensområden som av olika skäl bör utvecklas. 
Det är en modell för framtagande av utbildningsbehov och skräddarsydda 
kurser/reflektionsmöjligheter som kan integreras i stadsdelens utbildningspolicy.  
Demensprojektet är ett exempel på en stegvis utbildningsstrategi som inleder med 
baskurser för att skapa ett gemensamt språk/sammanhang för all personal och fortsätter 
med möjligheter att reflektera omkring svåra situationer. Tankegångarna knyter an till 
diskussioner om att arbeta fram en mer lärande och kunskapsbaserad organisation.  
 
Som framgår av delrapporterna från det första året (Cronqvist & Sundh 2009 a-c, 
Sundh & Cronqvist 2009 a,b) så har det funnits en ambition från Socialstyrelsen att 
verka för samarbete mellan Landsting och Kommun i relation till de prioriterade 
utvecklingsområdena. Det har också några framgångsrika försök att etablera kontakt 
med lokala vårdorganisationer i landstingets regi när projekten ska förverkligas men det 
har så vitt vi förstått det inte utvecklats någon reell samverkan. Vi ser emellertid stora 
möjligheter till framtida samordningsvinster om det gick att etablera en sådan 
samverkan. En del av projektens aktiviteter är både tids och kostnadskrävande och de 
bägge huvudmännen har tillgång till olika specialkompetenser som kan behövas för att 
lösa en del arbetsuppgifter utifrån det övergripande syftet att ge omsorg och vårt med 
kvalitet.  
 
 
 
PROJEKTENS FRAMGÅNGSFAKTORER OCH PROBLEM 

Projektens framgångsfaktorer har diskuterats under olika avsnitt i rapporten men med 
olika infallsvinklar. I den här sammanställningen görs mer sammanfattande 
kommentarer till identifierade framgångsfaktorerna utan att knyta faktorerna till 
specifika projekt 
 
Metodutveckling och kompetens 
Som framgår av tidigare kapitel har projektledarnas förmåga till strategisk anpassning 
och fördjupning av arbetsmetoder i syfte att vidareutveckla framgångarna och/eller 
motverka problemen för år ett varit ett tydligt framgångsrecept. Projektplaner för det 
andra året har tagit fasta på positiv och negativ kritik på ett konstruktivt sätt. 
Bakgrunden till projektledarnas analytiska förhållningssätt är starkt kopplat till 
projektledarnas utbildning och yrkeserfarenheter. 
  
Samtalsforum och realitetsprövning 
Framgångarna i projekten är också relaterat till tillgången till ett samtalsforum i form av 
de veckovisa projektledarträffarna. Kontinuiteten och upplägget på träffarna har gjort 
det möjligt för projektledarna att pröva idéer och reflektera över problem och lösningar 
på problemen i projekten. Avdelningschefens regelbundna medverkan har gjort det  
möjligt att pröva hållbarheten i olika idéer. Projektledarna har i de veckovisa mötena 
dessutom fått aktuell information om situationen i organisationen via 
projektsamordnaren.  
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Skräddarsydda styrgrupper 
En tredje framgångsfaktor som projektledarna lyft fram är att styrgrupperna under det 
andra året i högre grad skräddarsytts utifrån projektledarnas behov av stöd. Styrgruppen 
har också haft mandat att lösa praktiska problem och fungera som samtalspartner.  
 
Budget och organisation i balans  
Under det andra året har ekonomin blivit allt bättre och förutsägbar vilket ökat 
förutsättningarna för dialog mellan avdelningschef, styrgrupp, projektsamordnare och 
projektledare. Chefer som inte tvingas till att fokusera på att utveckla strategier för att 
hitta kostnadsbesparingar är sannolikt mer öppna och tillgängliga för frågor som rör 
verksamhetsutveckling.  
 
Även projektens problem har diskuterats under olika avsnitt i rapporten.  I den här 
sammanställningen görs mer sammanfattande kommentarer till de problem som vi 
urskiljts utan att knyta faktorerna till specifika projekt 
 
Resurstilldelning och vägval 
Projekten har som framgår av genomgången i kapitel fyra haft en ojämn 
resurstilldelning vilket påverkat projektens ambitionsnivå och arbetsmetoder. 
Olikheterna i förutsättningar har medverkat till kursändringar i projekten som inte är 
kopplade till framgångar och problem under det första året.  
 
Projektledarbyten 
Byte av projektledare under projektets gång har lett till brister i uppföljning av de 
grundläggande intentionerna och erfarenheter av projektets första år.  
 
 
PRELIMINÄRA SLUTSATSER 

Utvärderingsstudiens andra år nu avslutat och vi avrundar med att formulera några mer 
övergripande preliminära slutsatser. Slutsatserna är preliminära mot bakgrund av att 
några av projekten fortsätter under ett tredje år. Under det tredje året kommer 
utvärderingsstudiens fokus vara brukarnas syn – dvs. de äldres syn – på projekten. Det 
innebär att vi planerar att samla in egna data om de äldres perspektiv och en granskning 
av projektens insamlade data om de äldres synsätt. Vi har också ambitionen att 
diskutera de tre åren ur ett mer teoretiskt perspektiv och sätta studiens resultat i relation 
till tidigare forskning inom problemorådet. 
 
Vi delar in genomgången av slutsatserna i slutsatser som är kopplade till projekten sett 
som en helhet och slutsatser som är relaterade till respektive projekt.   
 
Gemensamma/överlappande slutsatser 

 
1. I projektet Projektsamordnare har projektledaren fortsatt utveckla sitt arbetssätt 

vilket varit till gagn för projektens genomförande. Projektsamordnaren har 
skapat ett sammanhang för de fyra projektledarna med möjlighet till utveckling 
av såväl roll som metoder. Projektsamordnaren har också bidragit till förankring 
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av projekten i förvaltning och i aktuella verksamheter. Inför fortsättning är det 
nödvändigt att behålla det arbetssätt som upparbetats för att kunna bibehålla 
uppnådda framgångar. 

2. Projekten Förebyggande hembesök och Mötesplats Hammarbyhöjden har 
genom konkret samarbete visat exempel på vilka samordningsvinster som det 
går att uppnå och som ytterst är till gagn för de äldre i stadsdelen.  

3. Projekten Demensprojektet och Projekt Rehab har åstadkommit en 
kompetenshöjning hos personal som möter äldre med möjlighet att söka ny 
kunskap och bidra till en lärande organisation. Ökad kompetens kan vara en av 
flera förutsättningar att i framtiden skapa en gemensam förhållningssätt 
gentemot äldre och åldrande. 

 
 

Slutsatser för respektive projekt  

 
1. Demensprojektet har utvecklats framgångsrikt under det andra året med en 

fördjupning av personalens kunskap och kompetens att möta äldre dementa som 
ett primärt resultat. Strategin att erbjuda möjligheter till reflektioner 
tillsammans med utvecklingen av en policy har varit de verksamma faktorerna. 
Vinster och problem med en samordning med landstingens lokala 
omsorgsgivare bör analyseras. 

2. Projektet Mötesplats Hammarbyhöjden har haft ett ytterligare ett framgångsrikt 
år trots omstruktureringar i organisationen. Inför projektets tredje år blir det 
viktigt att klargöra projektledarens roll, mandat och handlingsmöjligheter för 
utveckling av projektet i den inslagna riktningen mot äldre medborgare i hela 
stadsdelen. 

3. Projektet Förebyggande hembesök har förändrat arbetssätt under det andra året 
och delvis frångått projektets ursprungliga målsättningar och Socialstyrelsens 
intentioner med sina stimulansmedel. Inför ett införlivande av projektet i den 
ordinarie verksamheten är det viktigt vara medveten och att ta ställning för 
vilken av metoderna från första och andra året som bör implementeras och vilka 
mål verksamheten ska uppfylla. 

4. I projektet Projekt Rehab har en utbildningsinsats genomförts som skiljer sig 
från genomförandet under första året både vad avser pedagogiskt form och 
innehåll. Det finns anledning att analysera vilken av metoderna från första 
respektive andra året som bör implementeras i den ordinarie verksamheten.  

5. Projektet Projektsamordnare har vidareutvecklat den framgångsrika metodiken 
från det första året med det övergripande syftet att tillvarata projektens 
kunskaper och erfarenheter inom ramen för Skarknäcks äldreomsorgsenhet. 
Under det tredje året bör metoder för mer konkret implementering av projektens 
arbetssätt i organisationen utvecklas.  
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REFLEKTIONER FRÅN SEMINARIEDISKUSSIONER 

Den rapport du just läst presenterades på ett seminarium i Skarpnäcks stadsdel den 14 
september 2010. Syftet med seminariet var att diskutera resultaten av utvärderingens 
två första år tillsammans med dem som på olika sätt varit involverade i de projekt som 
behandlas i rapporten. Inbjudna till seminariet var följaktligen avdelningschefen för 
äldreomsorgen och projektens styrgruppsmedlemmar som bestod av enhetschefer från 
de oberörda enheterna inklusive biträdande chefer. Vidare var naturligtvis de 
projektledare som varit engagerade i projekten över de två åren centrala 
seminariedeltagare. Till seminariet var också projektledare inom liknande projekt från 
andra närliggande stadsdelar inbjudna och en handfull deltog.  
 
Vi två externa utvärderare som skrivit rapporten hade den dubbla rollen av att 
presentera rapportens huvudresultat och leda diskussionen. Tidigare presentationer av 
delrapporter från de olika projektens första år ledde fram till intressanta diskussioner 
om projektens resultat. Seminariediskussionerna berörde också mer generella frågor 
äldreomsorgens utveckling i relation till de äldres förändrade behov av service och 
omsorg. 
 
Efter en relativt detaljerad presentation av utvärderingens resultat diskuterades 
utvärderingens olika delar.  Vi har försökt sammanfatta huvudpunkterna i den 
efterföljande diskussionen i följande teman.  
 
Att kunna göra mer om man visste att pengarna ”fanns” i tre år.  

Planeringen för projekten kunde endast genomföras med ett år i taget för varje projekt. 
Den relativt korta perioden hängde samman med konstruktionen att stadsdelarna sökte 
och fick medel för ett år i taget. Medel för påföljande år var kopplad till 
återrapporteringen av det av den aktuella projektperioden. En annan mer långsiktig 
planering skulle ha varit möjlig om stadsdelen på förhand visste att man fick medel för 
tre år. Med långsiktig planering kunde implementeringen av projekten i den reguljära 
verksamheten möjligen ha underlättats. 
 
Demensprojektets breda ansats förde tankarna till en lärande organisation. 

Demensprojektet har som framgår av rapporten från början omfattat all personal inom 
äldreomsorgen och dessutom haft personer med demens och deras anhöriga som 
sekundär målgrupp. Av naturliga skäl finns det stora svårigheter att genomföra såväl en 
intern och extern utvärdering riktad direkt till personer som har en demenssjukdom. 
Utvärderingen har av de skälen inriktats mot hur personalen såg på utbildningens 
relevans och nytta i arbetet med dementa. För att på djupet kunna studera vilka effekter 
projekt fått för personalen och indirekt demenssjuka och deras anhöriga behöver 
resultaten knytas till mer abstrakta begrepp som t ex lärande organisationer.  
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Effekter av att som arbetstagare själv välja att medverka i reflektionsgrupper 
alternativt att bli ”tilldelad”  

Varje projekts framgångsfaktorer tangerades i seminariet. Vad som bland annat 
diskuterades var för- och nackdelar i relation till personalens frivilliga medverkan i 
grupperna i kontrast till att bli placerad i reflektionsgrupper. Reflektionsgrupperna var 
tänkta att behandla en del etiskt känsliga aspekter Det framgick i seminariet att 
frivilligheten inte alltid varit fallet utan chefer/arbetsledarna har ibland organiserat 
personalens medverkan. Frivillighetsaspekten kan vara en möjlig förklaring till de 
svårigheter som fanns med att få personal att medverka. 
 
Betydelsen av intern och extern utvärdering. 

Betydelsen av en kontinuerlig intern utvärdering är otvetydig i de fem projekt som 
studerats i utvärderingen. Att ständigt granska alternativa vägval och bevaka att 
projekten följer uppsatta mål är viktigt för att ta tillvara den kunskap som projekten 
genererar. I seminariet framhölls också värdet av en utifrånkommande utvärdering med 
koppling till högskola. Högskolan kan idealt garantera en vetenskaplig kvalité i studiet 
av projekten vilket ger dignitet till resultaten och projekten. Vidare framhölls att en 
extern utvärdering av metodutvecklande projekt bör vara utformad så att den stödjer det 
interna metodutvecklingsarbetet och ger grund för att fatta beslut om projekten kan och 
bör implementeras i den reguljära verksamheten 
Avslutningsvis konstaterades att seminarier kopplade till utvärderingar är viktiga och 
värdefulla och kan leda till en fördjupad förståelse av det om kommit fram i 
utvärderingen. Samtidigt framhölls att det hade varit än mer värdefullt om seminariet 
också kunde inkludera den personal som på olika sätt berörs av projekten.  
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