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Inledning 
 
På Tjörn har det utvecklats en unik 
organisationsmodell som ger de äldre en 
omsorg på ett mer hemlikt sätt och med 
högre livskvalitet.  
 
Att ta vara på den verksamhetskraft som 
finns hos var och en, dela och glädjas av 
varandras relationer och med värme 
bedriva en god varm äldreomsorg med 
genuin omtanke. 
 
Värdemeningen för verksamheten är: Så 
länge man är i livet, ska man leva.  
 
Så kan man också sammanfatta 
Relationsmodellen som inspirerats av 
det danska Lottehemmet. 
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Traditionell organisation 
där verksamheten styrs 
ovanifrån av ledning.  

En organisation med 
självstyrande grupper där 
medarbetarna har stort 
ansvar och inflytande. 

1 Varför måste äldreomsorgen ändras 
inför framtiden? 

Pensionärens behov – nöjdhet hos den enskilde och att se den enskildes 
behov kräver mer än insatser från socialtjänst. Den enskilde skall ha stöd 
på just på den nivån där behovet återfinns. Professionella medarbetare 
behöver arbeta närmare den äldre pensionären för att kunna finna var och 
ens behov. 
 
Gott bemötande kräver sin struktur och med det menar vi, att en mjuk 
omsorgsverksamhet måste ha rutiner att följa och för att förbättra och se 
det som ett ständigt förbättringsarbete. Flexibilitet och följsamhet mot 
behovet ger äldreomsorgen en bättre omsorg. 
 
Personal med rätt kompetens och som har kunskap att arbeta utifrån 
behovet hos den enskilde. Professionella medarbetare behöver få 
utveckling och ett stimulerande yrke för att möta framtidens 
äldreomsorgs behov.  
 
Äldreomsorgen har ett sådant flöde idag av lagkrav, nationella 
kvalitetsmätningar, medborgarnas krav på service och att individuella 
behov som skall tillgodoses, att vi måste använda alla medarbetarnas 
goda kompetenser. När organisationen väljer att vända på 
organisationspyramiden blir det ett helt annat verksamhetsflöde och 
verksamhetsutveckling sker på ett många vis.  
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Ekonomi med en följsamhet mot behoven och dess flexibilitet. Att ta 
vara på allas förmåga är en del i att balansera den ekonomiska 
situationen.  

1.1 Framtida äldreomsorg 
 

En Evidensbaserad äldreomsorg är det som våra äldre skall förvänta sig 
av oss som professionella utförare. 

Verksamheten måste beakta tre olika perspektiv, de äldre som skall 
erhålla stödet, professionens kunskap och fakta eller den forskning som 
finns framtagen inom verksamhetsområdet. 

För oss på innebär detta att lyssna in våra äldre och deras önskningar om 
hur verksamheten skall vara och lyssna på deras förväntningar. 

Medarbetarna och professioners kunskap skall användas på ett 
reflekterande och analyserande sätt. 

Kunskap som finns inom området skall beaktas för att alltid 
kvalitetssäkra förändringar och förbättringar inom området. 

Att förändra utan att beakta dessa tre perspektiv ger inte en säkrare och 
bättre vård utan mer impulsstyrd verksamhet som inte vilar på evidens.  

 

  

 

 

Den nya generationen äldre som flyttar in på våra boenden är mycket 
mer upplysta om vad man kan ställa för krav på boendet och 
personalen. Boendena måste vara uppdaterade vad gäller trådlöst 
internet, wifi, tv-kanaler och sällskapsrum. 
 
Egen restaurang där utbildade kockar lagar maten på plats. För 
äldre idag är det också självklart att de ska kunna ta sig en öl, ett glas 
vin eller att kunna bjuda sina nära och kära på en god middag när 
lusten faller på. Boendet skall vara ett ”öppet hus” där alla är 
välkomna på besök och där de anhöriga känner sig hemma.  
 
Kajsa Kristensson 
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Det arkitektoniska är också viktigt när man bygger för framtiden. 
Boendet bör vara en del av samhället, inte för långt ifrån 
vardagslivet. Det är viktigt att tänka på att detta är sista gången man 
flyttar och att hela boendet ska kännas som ett hem och inte en 
institution. Bygger man ett nytt boende ska man tänka på att bygga 
seniorlägenheter i närheten, detta för att trygga upp för de äldre i 
samhället runt omkring. 
 
Driftsformen på boendet spelar stor roll och att 
undersköterskorna/medarbetarna får vara delaktiga i driften. Genom 
att ställa krav och ge befogenheter ändras undersköterskerollen och 
det höjer yrkets status.  
 
Vilka mål och visioner boendet har är viktigt Det skapar ett klimat 
där det blir tydligt för oss som jobbar vad det ställs för förväntningar 
på mig som medarbetare, vad som är syftet med mitt arbete och vad 
jag vill uppnå.  
 
-Som medarbetare har vi många rättigheter och vi har också många 
skyldigheter – de bör vägas jämnt.  
 
Kajsa Kristensson 

Vårt sätt att se på äldre och äldreomsorg måste ändras, även på en 
högre nivå.  
 
Största fokus för de äldre ska vara ”Vad jag kan”. Inte på ”Vilken 
hjälp behöver jag”. Det sista kommer automatiskt och det är det som 
blir den största utmaningen för medarbetarna, att göra de äldre 
delaktiga och att bli ”vi” med varandra. Att engagera sig i andra 
människor ställer krav på oss medarbetare, att bli mer professionella 
i vårt bemötande, att kunna ge av sig själv för att skapa en 
samhörighet, att minska avståndet och den beroendeställning som 
den boende har till personalen. Det leder till att den äldre blir 
känner sig friskare, mer sed och mer delaktig.  
 
Kajsa Kristensson 
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2 Handbok och praktiska verktyg 

Vår tanke är att detta skall vara en handbok med idéer, bilder och 
berättelser som alla handlar om en relationsbaserad äldreomsorg och 
professionella medarbetare.  
 
Handboken beskriver och ger dig praktiska verktyg för att arbeta med en 
mer relationsbaserad äldreomsorg. Den behandlar:  
 

-‐ Förmyndiga medarbetarrollen/ den inre resan till utveckling 
-‐ Relationsmodellen 
-‐ Att implementera ”Nationella värdegrunden” 
-‐ Äldre inflytande 
-‐ Glädje i måltiden 

 

2.1 Omsorg tillsammans 
 

En beskrivning om ett Tubberödshus och arbetsformen. 

 

Alldeles intill havet, på äldreboendet Tubberödshus, Tjörn, tar man 
tillvara de boendes kunskap på riktigt. De är med i planering, och även i 
styrelsen. 

Så länge man är i livet, ska man leva. Så kan man sammanfatta 
Relationsmodellen, som inspirerats av de danska Lottehemmen. 

Att maten är viktig behöver ingen tvivla på. Tubberödshus har egen 
restaurang, trädgård med bärbuskar och fruktträd. 

Relationsmodellen är ett förändringsarbete för att ge de äldre mer 
inflyttande och makt, Relationsmodellen ger även medarbetarna större 
ansvar och större kunskapsnivå. 

Relationsmodellen visar på hur vi kan organisera en äldreomsorg så att 
den blir relationsinriktad mellan medarbetare och boende, 
Relationsmodellen har även medfört att äldre perspektiv och 
medarbetarperspektiv har suddats ut och relationerna har djupnat. 

Organisationsformen är fördelad mellan olika ansvar grupper så som 
aktivitet, pedagogik, personal/schema, inköp och budget. Ur dessa 
grupper går sedan en medlem vidare och tillhör ledningsgrupp och 
styrgrupp. I styrgrupp är kommuns chef och socialchef verksamma 
medlemmar. Ledningsgrupp och styrgrupp har mandat att styra och leda 
boendet. De boende är aktiva i de allra flesta grupperna. 
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Allt som är värdefullt att samtala om görs i de olika grupperna. När våra 
äldre är delaktiga i det gemensamma och är med och bestämmer över 
alla delar, skapas trygghet och värde. Att få bidra med sin yrkeskunskap 
och erfarenhet är en självklarhet.  

Detta är ett sätt att skapa en Salutogen äldreomsorg där hänsyn tas både 
till individnivå samt hela gruppnivån. 

Det blir bra omsorg för vi har skapat en organisation där det varje dag 
ingår sociala sammanhang och mötesstunder för våra äldre och våra 
medarbetare, därför suddas gränserna ut mellan personal och 
pensionärer, vi blir ”vi med varandra. 

Kan läsas från en blogg i Sveriges kommuner och landstings (SKL) av 
Tjörns arbete med relationsbaserad äldreomsorg på sin hemsida, texten 
skriven av Lilian Bohlin. 

 

 
 

2.2 Organisera för goda relationer 
 

Äldreomsorgen står inför flera stora utmaningar. Det krävs att vi, med 
mindre ekonomiska resurser, ger individuellt baserad äldreomsorg till en 
allt större grupp som har allt större krav. Detta medför att medarbetare 
och dess ledning arbetar på ett sätt med att ta del av allas kompetens. 
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Relationsmodellen är ett förändringsarbete för att ge de äldre 
omsorgstagarna mer inflytande och makt, Relationsmodellen ger även 
medarbetarna större ansvar och mer inflyttande. 
 
Vi vet att salutogen äldreomsorg bidrar till en känsla av sammanhang, att 
kunna göra allt begripligt, hanterbart och meningsfullt. Äldreomsorg idag 
har en sådan takt att handling går före tanke och att vi hinner kanske inte 
alltid se vad som verkligen är av värde för våra äldre omsorgstagare.  
 

2.2.1 Attrahera medarbetare 
Att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens är ett annat 
dilemma. Om vi inte ändrar fokus och ger medarbetarna mer ansvar, mer 
medbestämmande och ökad kunskap missar vi många engagerade 
medarbetare. 
 
Ur medarbetarperspektiv kräver denna Relationsmodell mer av mig som 
social person och arbetet är mer komplext, än vad vi många gånger 
beskriver. I mötet med varje person måste vi hitta varandra och då krävs 
det en djup professionell yrkeskunskap. Detta möte kräver mycket av mig 
som medarbetare. 
 
I Relationsmodellen arbetar vi aktivt med olika värden så som mat, 
kultur, djur, sociala möten och kontakter. I organisationsmodellen ingår 
även en roll som vi kallar handledare som har till uppgift att arbeta aktivt 
med ett gott förhållningsätt. 
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2.2.2 Individuella önskemål och behov 
Äldre idag har önskemål hur de vill ha sin vardag. De har haft goda 
arbeten och levt ett liv med stor livserfarenhet. De vet vad som är gott 
och vad som bidrar till god hälsa. De sätter ord på sina behov och 
äldreomsorgen måste kunna möta deras individuella önskemål inom 
ramen av socialtjänstlagen, nationella värdegrunden och de ekonomiska 
förutsättningarna. 
 
De allra flesta äldre vill tillhöra ett socialt sammanhang även när de blir 
äldre och skröpligare, kanske har de gamla vännerna lämnat jorden, 
kanske har familj och barn fullt upp i vardagen, kanske orkar jag inte 
bjuda in till kontakter och sociala sammanhang. I det naturliga åldrandet 
kommer det en period då vissa av oss behöver stöd med de sociala 
värdena. 
 
Människor blir till individer i sammanhang med andra, beröring, 
ögonkontakt, att se att någon väntar på vad just jag vill tillföra, att någon 
tror att min kunskap eller min erfarenhet har ett värde och att någon 
bjuder in mig i samtalet. När människor känner detta stöd och värme från 
omvärlden så finns det mening att leva. 
 

2.2.3 Flera sociala sammanhang varje dag 
I sociala organisationer talas det alltid om gott bemötande men för att få 
det i organisationen krävs det att vi väljer ett sätt att organisera oss som 
bygger in det goda bemötandet. Relationsmodellen är en sådan modell. 
Sociala sammanhang ingår flera gånger varje dag och varje boende får 
bidra med sitt sätt att vara. Där blir alla sedda, hälsan och glädjen 
kommer att öka hos våra boende enligt vårt sätt att se. 
 
Makten och inflytandet ska ligga hos den boende och det är vårt uppdrag 
att hitta formen. 
 
Denna Relationsmodell är ingen vetenskap ”utan” en enkel modell som 
kan hjälpa.  
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3 Äldreomsorg i framkant 

Att leva och efterleva nationella värdegrunden där människors olika 
önskemål och behov eftersträvas kräver en organisation med flera olika 
ingångsvägar. I Sverige skall varje person i äldreomsorgen ha en aktuell 
genomförandeplan där alla insatser är planerade. Denna genomförande-
plan ska säkerhetsställa insatsen och omsorgen. När något avviker från 
genomförandeplanen vet vi direkt att vi brustit i någon rutin. 
 
Även arbetet med äldre inflytande måste tydliggöras och vi vet att genom 
att organisera verksamheten på ett speciellt sätt kan ”bygga in” äldre 
inflytande.  
 
I vår organisation där de boende är med och påverkar är det naturligt att 
förändringsbehov lyfts fram. Det blir en tydlig arena där de boende kan ta 
sitt utrymme på samma sätt som medarbetarna. Utanförskapet minskar 
och det är lättare för oss att sätta riktning mot framtiden när frågor 
diskuteras kontinuerligt och pareras mot omvärldens förändringar.  
 
Vi frågar oss ofta ”är vi en bra organisation kan vi möta olika behov” 
både hos de boende samt hos medarbetarna”. Någon behöver mycket 
stöd, någon behöver mindre, någon av medarbetarna önskar stor 
utveckling, någon önskar mindre. Denna bredd i organisationen är ett 
stort arbetsfält och kräver kontinuerlig dialog. 
 
Vill även tillägga att en god omsorg ska kunna mätas och det kommer vi 
berätta utförligt om i ett senare stycke.  
 

3.1  Verksamhetsidén från starten 2010 

  
Alla som bor på Tubberödshus ska verka och leva efter sin egen förmåga. 
Den enskilda människans unika resurs ska tillvaratas och uppmärk-
sammas. Påverkan i form av mat, delaktighet och aktiviteter ska styra 
verksamheten.  
 
Djur och natur skall harmonisera med boendet. 
 
Målet ska vara utifrån boendeperspektiv ”Detta är mitt hem och 
personalen ger mig möjlighet att bo och fylla mitt liv med innehåll”. 
 
De boende ska inte ha känslan av att de bor på personalens arbetsplats.  
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3.1.1 Vardagen i intraprenaden 
 
Vi ska fylla vardagen med olika utbud som styrs utifrån önskemål från 
boende och idéflöde från personal. På sommaren åker man på semester 
med de boende som kan (tröskeln ska vara hög). 
  
Denna semestervistelse behöver inte ligga långt bort, bara man får byta 
miljö och natur. Naturligtvis är detta frivilligt och den som vill, kan vara 
hemma med personal. 
 
De boende ska vara med och påverka aktiviteter och utifrån önskan få ett 
utbud efter egen ork så man känner sig behövd och har välbehag och en 
trötthet när kvällen kommer. Vill man sitta uppe gör man det i en lugn 
miljö med gemytlig samvaro, kanske med en liten kaka och ett glas 
portvin. 
 
Kan man inte somna ska man få en avslappnande massage någon 
rogivande dryck eller liknande som alternativ för sömntablett. Samtliga 
högtider ska firas med kalas och god mat. 
 
Man ska leva så hemlikt som möjligt. 
 

3.1.2 Hur kan detta bli möjligt 
 
Medarbetare som ska arbeta utifrån denna Relationsmodell måste känna 
ett engagemang och motivation att arbeta utifrån ett salutogent synsätt, 
”känsla av sammanhang”. 
 
Det måste finnas en öppenhet för ”nytt tänk” och nya utmaningar som 
samspelar med ödmjukhet och samarbete. 
 
Vi ska arbeta som intraprenad och med det följer att personalen även 
måste kunna ta ett stort ansvar, arbeta självständigt, vara flexibel, se 
lösningar och ha ett ekonomiskt tänkande. 
 

3.1.3 Restaurangen 
  
Restaurangen ska drivas i intraprenaden med påverkan av ett matråd (ett 
antal boende) som tillsammans med kocken ska utforma matsedeln i 
restaurangen. 
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3.2 Organisationer   
I de företag/verksamheter som har social välfärd som verksamhetsidé 
måste man organisera sig så att organisationen/verksamheten möter de 
sociala värdena hos de individer som ska ha omsorg. Det är av stor värde 
att vi inte blir en organisation som får ett självändamål för medarbetarna 
som är professionellt verksamma där.  
 
Social välfärd måste bedrivas med ett underifrån perspektiv. För att veta 
vad våra boende verkligen vill ha och behöver måste vi hela tiden ha ett 
öppet och frågande förhållningssätt. En enkel metod som ger så mycket 
om vi hela tiden använder den, som ett professionellt redskap. När sedan 
svaren kommer måste varje organisationen/verksamhet ha en 
organisation som kan hantera områden som framkommer. Verksamhets-
modellen är då avgörande för den enskilda verksamheten. 
 
Alla organisationer kan bygga in grupporganisationer där boende, 
klienter, pensionärer och så vidare får en tydlig roll och kan bidra med 
sin kunskap, sitt sätt att vara, för att ge organisationen en kunskap som 
bottnar i verklighet för verksamhetsfältet. 
 
Dessutom har denna organisationsmodell ytterligare en vinst då 
medarbetarna får större ansvar, mer inflytande och större kunskap. Det 
bildas arbetsglädje och effektivitet. Nya arbetsområden och förändringar 
ska inte alltid komma uppifrån. I denna typ av organisation kommer 
förändringarna från alla nivåer, individ, grupp och centralt. Det pågår en 
rörelse i organisationen på många olika nivåer. Rörelsen bidrar till att 
kvaliteten ökar på flera områden samtidigt. 
 
Organisationsformen ska formas så att alla områden inom professionen är 
inberäknade. I detta fall har vi valt:  
 

• Pedagogiskgrupp  
• Aktivitetsgrupp 
• Inköpsgrupp 
• Personal/schemagrupp 
• Budgetgrupp 
• Ledningsgrupp och styrgrupp. 

 

3.3 Relationsmodellen 
Tubberödshus besökte 2010 ett” Lotteboende” i Danmark som hade en 
grupporganisation. Verksamheten blev inspirerad och arbetade därefter 
fram Relationsmodellen som mer är anpassad efter de svenska normerna 
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och reglerna. Även om verksamheten är en intraprenad, följer vi samma 
lagar och förordningar som andra äldreboenden. 
 
Istället för avdelningar är verksamheten indelad i olika ansvarsgrupper 
till exempel:  

• Aktivitet 
• Pedagogik 
• Personal/schema 
• Inköp 
• Budgetgrupp 

 
Ur dessa grupper går sedan en medlem vidare till ledningsgrupp och 
styrgrupp. I styrgrupp ingår kommunchef och socialchef. Ledningsgrupp 
och styrgrupp har mandat att styra och leda boendet. Allt som behöver 
samtalas om görs i de olika gruppkonstellationerna.  
 
När våra boende är delaktiga i det gemensamma och är med och 
bestämmer över alla delar, skapas trygghet och värde. Att få bidra med 
sin yrkeskunskap, erfarenhet är för oss en självklarhet. Detta är ett sätt att 
skapa en salutogen äldreomsorg där hänsyn tas både till individ och 
grupp. De boende är verksamma i flera av organisationens grupper så 
som aktivitet, inköp, pedagogisk och styrgrupp. 
 

3.3.1 Pedagogiska gruppen 
Pedagogiska gruppen arbetar med att handleda kollegor så att de arbetar 
med ett gott förhållningssätt. De håller i olika områden, såsom 
genomförandeplaner. Ett verktyg i äldreomsorgen som bidrar till 
individuell omsorg så att alla boende får det de behöver ha stöd med. 
Denna grupp arbetar även aktivt med kvalitets ledningssystem, ett system 
som skapar rutiner och säkerhet för de boende. Denna grupp ansvarar 
också för att vi sänder ut en enkät till våra boende en gång per år så att vi 
vet att det är riktigt gott att leva på ”Tubberödshus”. 
 

3.3.2 Aktivitetsgruppen 
Aktivitetsgruppen arbetar med aktiviteter. Aktiviteter ska finnas för alla 
behov. Alltifrån resor med de boende till beröring och måltider. I vår 
Relationsmodell har vi valt att ha en broschyr med aktiviteter för hela 
månaden, ofta är det två aktiviteter att välja på varje dag. De boende ger 
sina förslag och önskemål. Vi ser en glädje då de boende kan välja och 
läsa och begrunda, vi vill bjuda på sociala sammanhang. Vi erbjuder 
gymnastik, fester, högläsning, bingo, glasspromenader och mycket mer. 
Vi bjuder även in pensionärer som inte är boende på boende för de tillför 
de boende mycket. 
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3.3.3 Inköpsgruppen 
Inköpsgruppen arbetar med inköp till boendet. Under vissa perioder är 
det mycket, den senaste tiden har inredning stått i fokus och då har denna 
grupp varit extra aktiv. Kontering och upphandling är även deras 
specifika kunskapsområde. 
 

3.3.4 Personal/schemagruppen 
Personal/schemagruppen arbetar med schema och anställningar. När vi 
gör anställningar är ofta våra boende med och gör ett gemensamt urval 
bland de sökande. Detta är mycket uppskattat och lärorikt och bidrar till 
att de boende känner delaktighet och inflytande när nya medarbetare 
tillkommer. 
 

3.3.5 Måltiderna 
Vi driver en egen restaurang på intraprenaderna som lagar god mat och 
bakar goda bakverk. De boende ingår i matråd och är med och lägger 
menyn på enheterna. I Relationsmodellen har vi valt att alltid sitta ner 
tillsammans med våra pensionärer och äta måltiderna. Detta ur flera olika 
perspektiv, att sitta ner tillsammans äta gott, hålla goda samtal, berätta 
om vardagshändelser ger alla en glädje och bidrar till en mer 
relationsbaserad äldreomsorg. 
 

3.3.6 Intraprenad  
Verksamheterna är intraprenader och de drivs som egna små företag och 
detta bidrar till att boendena kan använda sin ekonomi inom sina ramar 
på bästa möjliga sätt. Denna Relationsmodell kräver stort ansvar men ger 
också större inflytande för boende och medarbetare. Ekonomin måste 
hanteras på ett bra sätt och när medarbetare får insikt och lärdom så ökar 
förståelsen och det bidrar till att vi ibland kan ge våra boende mer 
guldkant. 
 
Intraprenadchefens/verksamhetsledarens roll blir mer lik ett 
medledarskap och rollen är mer inriktad på ett processinriktat ledarskap. 
När kunskapen och mognaden ökar i gruppen så flyttar ledaren fram 
medarbetarnas positioner. 
 

3.3.7 Verksamhetsutveckling 
Verksamheterna har arbetat fram en organisationsform som kontinuerligt 
följer upp om verksamheten håller god kvalitet. Formen bidrar till att 
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verksamhetsutveckling sker och vår förhoppning är att de som bor och 
arbetar på verksamheterna verkligen vill verka på denna plats. 
 
Vi har många studiebesök från Sverige som ser på verksamheten och vi 
delar med glädje av oss, vi ser att denna organisationsform är god och 
bidrar till utveckling och god äldreomsorg. Dessutom ger studiebesöken 
oss kunskap och lärdom. 
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4 En intraprenaden Tubberödshus 
visioner och mål 

En vision är en tanke, ett önskemål i framtiden att ta riktning emot. En 
god äldreomsorg med trygghet och långsiktig planering. 
 
Att arbeta mot tydliga mål ger en verksamhet en klar och tydlig styrning, 
att sedan kunna mäta och följa upp målen gör att verksamheten har 
kunskap när organisationen förändras mot det bättre eller det sämre. 
 
Nedan delges målen och visionerna för en av Tjörns intraprenader, 
Tubberödshus. Målen har skapats från Socialtjänstlagen, nationella 
värdegrunden, äldre planen i kommunen och personliga tankar från 
verksamheten. Viktigt är dock att målen kan mätas. 
 

4.1 Delaktighet genom workshops 
Under 2014 började vi på Tubberödshus arbeta med våra visioner och 
mål. Personalen har tillsammans genom att arbeta i mindre grupper tagit 
fram visionerna och vi har gjort likadant med målen: alla fick komma 
med sina idéer. 
 
Med den nationella värdegrunden använde vi oss av boken 
Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial från 
Socialstyrelsen. I boken finns alla sju värdegrunds kapitel och utifrån 
dem har medarbetarna arbetat fram och brutit ner dem för att få fram 
värdemeningar, hur vi ska kunna uppfylla dem här på Tubberödshus.  
 
Vi vill att detta ska vara levande och inte bara finnas på papper så detta är 
vår grund som vi utgår ifrån i vårt arbete. 
 
Här kommer lite exempel på hur resultaten kan vara. 
 

4.2 Tubberödshus visioner 
• Så länge man är i livet ska man leva 

• Öppet hus för alla 

• Vi ska bli det bästa äldreboendet för boende och personal 

• Tubberödshus är ett äldreboende där framåttänkande och öppet 
sinne för idéer råder. Här anpassar vi omsorgen så att alla känner 
sig unika och värdefulla. Hit ska alla känna sig välkomna till en 
avslappnad miljö där djur och natur harmoniserar med boende 
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4.3 Tubberödshus mål 

4.3.1 Mål 1. Alla ska trivas/känslor 
Hur: 

• Positivt och gott bemötande (leende på läpparna) 
• Färger, belysning och möbler 
• Vi känslan, att vara nära (fikar och äter tillsammans, det är vi som 

gör Tubberödshus) 
 

4.3.2 Mål 2. God och tydlig information 
Hur: 

• Informationsbroschyr vid inflyttning 
• Månads broschyr 
• Muntlig information/ hämta dem när de inte kan komma själv 

 

4.3.3 Mål 3. Meningsfullhet/Salutogent  
Hur: 

• Vänta ut, händerna på ryggen 
• Uppmuntra att klara saker själva 
• Lyhördhet 

 

4.3.4 Mål 4. Utveckling/Tubberödshus 
Hur: 

• Medarbetarna lägger fram passande utbildning för verksamheten 
• Kolla upp efterfrågan om utbildning på andra boende 
• Använda oss av studiebesöken och lära oss av dem 

 

4.3.5 Mål 5. Att arbeta för aktiviteter/öppet hus 
Hur: 

• Tala om att vi har lokaler att använda  
• Bjud in volontärer och anhöriga att medverka 
• Anslagstavlor 

 

För att målen ska vara klara och tydliga för oss på Tubberödshus har det 
också varit mycket viktigt att veta hur vi ska verka för att nå de uppsatta 
målen. Tydlighet skapar en enkelhet. Dessa ”hur” är bara några exempel 
på vad vi fick fram när vi jobbade med detta. 
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5 Värdegrundsarbete utifrån 
Intraprenaden Tubberödshus 

Att verka för att den nationella värdegrunden bli till verklighet i 
verksamheten kräver att den hela tiden hålls levande. Viktigt är också att 
begrepp blir till ord och handling och inte bara en stor tung 
verksamhetsskrift.  
 
Nedan framgår hur en av Tjörns intraprenader, Tubberödshus, arbetade 
för att ta med den Nationella värdegrunden i det dagliga arbetet.  
 
Med den nationella värdegrunden använde man sig av boken 
Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial från 
Socialstyrelsen. I boken finns alla sju värdegrunder och utifrån dem har 
man arbetat fram värdemeningar och hur man ska kunna uppfylla dem på 
Tubberödshus.  
 
På Tubberödshus har man även funderat på hur ”huren” kan stödja 
efterlevnaden.   

I arbetet med Äldreomsorgens nationella värdegrund så bör de som vi är 
till för närvara och då blir det en värdegrund som blir varaktigt 
implementerad.  

 
Den nationella värdegrunden 
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 
(värdegrund) 5kap. 4§ SoL” 

 

5.1 Självbestämmande 
Av första kap. 1 § tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att 
verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande 
och integritet. 

Här på Tubberödshus vill vi att den boende ska få vara i centrum och vi 
arbetar hela tiden för självbestämmande. 

Hur: 
• Genom att vi arbetar efter genomförandeplanen 
• Genom att vi arbetar med kontaktmanskap 
• Genom att vi är lyhörda – har ett frågande förhållningssätt  
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5.2 Trygghet 
Av 5 kap. 4 § andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att 
socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att leva och 
bo självständigt under trygga förhållanden. 

På Tubberödshus skapar vi en trygg miljö för varje boendes behov. 

Hur: 
• Genom att vi arbetar förebyggande – förekomma larm 
• Genom att vi arbetar efter genomförandeplanen. 
• Genom att vi delger information, både stor och liten 

 

 
 

5.3 Meningsfullhet och sammanhang 
Av 5 kap. 4 § andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att 
socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en 
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

På Tubberödshus arbetar vi med att få de boende att känna 
meningsfullhet och sammanhang genom att låta de boende vara delaktiga 
i vår verksamhet. Det är aktiva i våra olika grupper.  

Hur: 
• Genom att vi har ett frågande förhållningssätt. 
• Genom att vi ger den boende valmöjligheter.  
• Genom att vi arbetar efter genomförandeplanen. Fokus läggs på 

den boendes önskemål. 
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5.4 Respekt för privatliv och personlig integritet  
Av 1 kap. 1 § tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att 
verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande 
och integritet. 
 
Här på Tubberödshus respekterar vi de boendes privatliv och integritet. 
Hur: 

• Genom att vi arbetar efter genomförandeplanen, respekterar den 
boendes privatliv. Låt den boende själv berätta vad han/hon vill. 

• Genom att vi alltid knackar. Vi respekterar att vi går in i någon 
annans hem. 

• Genom att vi respekterar den boendes önskan om t.ex. När 
hon/han vill stiga upp och klädval osv. 

 

5.5 Individanpassning och delaktighet 
Av 5 kap. 5 § tredje stycket i socialtjänstlagen framgår att den äldre 
personen, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och 
hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 

Här på Tubberödshus får de boende ett meningsfullt liv 

Hur: 
• Genom att vi uppmuntrar den boende till att vilja, att den boende 

är viktig 
• Genom personalens delaktighet/engagemang med den boende. 

Det är vi tillsammans 
• Genom att vi bidrar med glädje, skratt och humor.  
• Genom att vi i genomförandesamtalet ställer frågan hur insatserna ska 

utföras och när. 
 

5.6 Gott bemötande 
Socialtjänsten säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man 
se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. 

Här på Tubberödshus är det viktigt att vi möter varandra på ett gott sätt. 

Hur: 
• Genom att vi respekterar varandra. 
• Genom att vi ser till var och ens behov/genomförandeplanen. 
• Genom att vi bryr oss om varandra. 
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5.7 Insatser av god kvalitet 
Av 3 Kap. 3 § i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten 
ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten 
ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten 
ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  

På Tubberödshus ska de boende känna sig delaktiga, trygga och ha ett 
meningsfullt liv. 

Hur: 
• Genom att tidsbestämma larm. Ex uppskatta tiden det tar innan 

hjälpen kan ges. 
• Genom att personal visar respekt, är lyhörda mm. 
• Genom att den boende är med i grupper och att hennes/hans åsikt 

är värdefull. Den boende ska känna sig behövd. 
 
Att diskutera och ständigt utveckla dessa punkter gör att verksamheten 
värdighetsgaranteras. Varje verksamhet har sina möten, sina 
planeringsdagar och då finns möjlighet för tanke och efterreflektion. 
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6 Kvalitetsledningssystem 

 
 
Arbetet med att säkerhetsställa god kvalitet i omsorgen av den äldre 
personen kräver hela tiden ett förbättringsarbete. Äldreomsorgen bör 
skapa tydliga verksamhetsprocesser, där verksamhetens rutiner 
kvalitetssäkras och bearbetas kontinuerligt.  
 
Metoden PDCA som kan läsas om i god kvalitet i social tjänsten 
(Socialstyrelsen) ger verksamheten en struktur att följa i sitt 
förbättringsarbete. Metoden har fyra delar: planera, genomföra, utvärdera 
och förbättra, det hela ses som en planeringsspiral. Bilden av förbättring 
kan vara en förbättringsspiral där förbättringsarbetet hela tiden fortlöper 
kontinuerligt. 
 
Ledningssystemets förbättringshjul planera, genomföra, utvärdera och 
förbättra, en ständig rörelse som hela tiden förfinar och förbättrar. 
Rutiner är inget som är statiskt och färdigt, genom tider, utveckling, 
forskning, nya boende som behöver socialtjänstens insatser så kommer 
nya behov, nya önskningar som ska tillgodoses.  
 
När Tjörns kommun bygger Äldreomsorgens ledningssystem för kvalitet 
fattar förvaltningsledningen beslut om nya förvaltnings övergripande 
rutiner och processer. Alla nivåer granskar och värderar varje rutin och 
kvalitetssäkring sker för den enskilde. På verksamhetsnivå arbetar vi 
vidare så att varje rutin blir implementerad på ett tydligt och enkelt sätt 
för varje medarbetare. Den nationella värdegrunden blir till rutiner och 
arbetssätt.  

När varje rutin diskuteras och reflekteras kring i arbetsgruppen fördjupas 
kunskapen hos varje medarbetare. 
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Vi planerar in en tid på varje arbetsplatsträff för att förfina och förbättra 
rutinerna.  

Vårt verktyg i verksamheterna blir sedan ledningssystemet, att planera in 
alla rutiner och förverkliga ”ordning och reda” i mjuk verksamhet. 

Verksamhetens ledningssystem byggs till stor del av alla medarbetarna, 
rutiner blir då till handling.  

Varje verksamhet behöver ett års hjul för att verksamheten ska få kvalitét 
och struktur. Där återfinns exempelvis uppdateringar av genomförande-
samtal. Varje månad har sina uppgifter och utifrån årshjulet kan vi sedan 
arbeta. Årshjulet gör att uppgifterna kommer med ett jämnare flöde. 

 

 


