
 

 

  
 

Här får jag vara dirigenten 
i mitt  liv! 

 
 DET SKA VA´ GOTT Å 

LEVA, ANNARS KAN 
DE´KVITTA……. 

 
Hur får vi till och hur 

bibehåller vi en god, 
genomtänkt och 

utvecklande 
äldreomsorg som 

genomsyras av 
välbefinnande  och 

meningsfullhet? 
 

Jane Lindell 
 Ljunggren 

 



     
 
 
 
 
  Startade år 1994 
Ett boende för 10 personer 
med demenssjukdomar 
På entreprenad! 
 
11-12 medarbetare = ca 9,5 
heltidstjänster – 
 
Boendeassistenter, 
pensionärerna, samt 
”fyrbenta medarbetare”. 
 

Medarbetarna Får vara          
” Allt i Allo ” 
 
Två delägare – Jane och Pia 

 

Hattstugan 
vård och 

utbildning AB 



 
 
 
 
                    
  

En Miljö som stimulerar-motiverar-
inspirerar lust till liv!  
 
Vad är viktigt för de som ska leva 
 sitt resterande liv här på vår enhet? 
 
Att  känna Kärlek – trygghet - 
Meningsfullhet - delaktighet-  
 tillit – tillhörighet! 
 
När och vem bestämmer när ngt ska 
prövas / överges inom vår enhet?  
 
 Utvärdering i allt vi gör! Reflektera! 

Utifrån 
Person / 

individfokus 



Det är den äldre 
personen som ska få 
vara dirigenten i sitt 

liv. Men de behöver en 
lyhörd kapellmästare 

till sin hjälp.  

All verksamhet ska utgå från 
att vara  hanterbar och 
meningsfull och begriplig. 
 
Alla söker meningsfullhet och 
begriplighet för att utstå 
vardagen. 
 
Att arbeta så vi stärker den 
enskildes känsla av 
sammanhang.  
 
Vad kan vi lära oss av dom som 
är bäst på att bemästra 
svårigheterna/ 
sjukdomarna? De äldre 
multisjuka! 
 
 



 
 

Vad flyttar man in till? Inte ifrån!  
Vad blir till det bättre för den enskilde? 
 
 Den enskilde i centrum! Hur gör vi då? 
 
Att arbeta utifrån mottagarens syn på 
kvalitet först och främst! Hur tar vi reda på 
det? 
Ställer stora krav på oss att leva upp till! 
 
Tydliga mål, arbetsbeskrivningar ger en 
friskare organisation! 
 
Inte bara personalens 
utbildning/kompetens är facit för bra 
kvalitet.  Ansvar för eget lärande 
 
Alla måste ta ansvar för att kunskaperna 
verkligen  används i det dagliga arbetet!! 

Hur kan vi 
kvalitetssäkra 
omvårdnad? 



Värdegrund / 

Ett värdigt liv och 
känna 

välbefinnande 
 

Gemensam Människosyn, 
förutsätter en levande dialog! 

 
Skapa Delaktighet och en gemensam 
bild av nuläget. 
 
För VEM och VAD är vi till för? 
Vad kännetecknar vår enhet? 
 
Beslut och rutiner/policyn tas i 
samstämmighet. 
 
Medarbetarna är  vår största tillgång 
-  nyckel till framgång 
 
Vad ger oss arbetsglädje? Viktig 
utgångspunkt- vinnande koncept.  
Ger KRAFT! 
 



Ledstjärnor 
som bär upp 

hela vår 
verksamhet   

Allt  vårt arbete genomsyras 
av: 

Respekt  

Självbestämmande 

Hopp-Tillit-Trygghet 

Meningsfullhet/Delaktighet 

Närhet 

Gemenskap 

Livskvalitet´ 
 



Delaktighet/ 
eget ansvar 

 

 

Vad händer i  kölvattnet av vår 
egen framfart? 
 
Begripligt – uppdraget 
Meningsfullt – delaktighet 
Hanterbart – organisationen 
Sammanhang – gruppen 
 
En mogen grupp – 
provar/utvärderar.  
 
Hjärta och känsla som möter 
varandra. 
 
Att våga ifrågasätta mera ger ett 
levande liv och engagemang. 
 
En levande dialog! Respekt och 
stolthet! 



Även den äldre är en del av 
äldreomsorgen 

 

Samtidigt som man är en 
mottagare av en tjänst så är man 

också deltagare  

 

Om vi ser personens  inneboende 
resurser  så skapar vi hållbara 

relationer och att de i allra 
högsta grad blir delaktiga i sina 

liv  

 

Att även tolka outtalade behov 
som ofta kan uppfattas som 

missnöje – vad är det personen 
egentligen försöker säga? 

 

Kommunikation är A/O! 

 

 

Livet pågår trots 
ett svårt 

funktionshinder 



Aktiviteter – vad är en aktivitet? Hur 
får vi  till det?! 
 
Utvecklat ADL arbete /rehab-
habiliterande arbete. 
 
Delaktighet  Alla få känna sig 
behövda och skapa självkänsla och 
meningsfullhet  
 
Att se till alla behov: sociala / 
psykiska /fysiska / andliga i syfte att 
ge trygghet/tillit och självständighet 
 
Rutiner: måltider, foto, fotbad, 
gruppaktiviteter.  
 
En stimulerande inne/ute miljö  
Konsekvenser / biverkningar? = 
VINNARE!  
 

86 400 / 1440 / 24 

 Hur skapar vi en 
meningsfull vardag 

genom att fånga 
stunden?  



Aktiviteter i grupp och enskilt 
 
Hjälp att hålla kontakten med 
sina nära/historia 
 
Anpassade hjälpmedel 
 
Gångträning,förflyttning med 
hjälp av musik -Rörelse i alla 
”lägen”, qigong  - inspirerad 
gymnastik 
 
Fötter / skor / vandrande  
 
Skapande /måla / skriva 
Musik – anpassad 
 
Hattar /scarfs / bolltäcke/ 
värmehund / vetekuddar / 
duntofflor 
 
Humor 
 

” Livs – viktigt” 
identitetsskapande  



 
Levnadsberättelse  
Genomförandeplaner 
 
Anhörig medverkan 
 
Taktil stimulering 
 
Musik – Rörelse /Dans- Högläsning 
 
Rehabiliterande förhållningssätt 
 
Reminiscens och Validation 
 
Palliativ vård 
 
Utvecklat Kontaktmannaskap 
 
Jag-stödjande förhållningssätt 
 

Arbetsmetoder  vi 
använder  utifrån ett 

salutogent 
förhållningssätt 



Levnadsberättelse/ 

genomförandeplan 

Vem efterfrågar min 
kompetens numera?! 

 

Vad är meningsfullt för 
personen i  fråga ,för 
att upprätthålla ett 
värdigt liv och känna 
välbefinnande?!  

 

 



Delaktighet efter vilja och 
behov med största respekt 
för tidigare relation. 
 
Hembesök vid varje 
inflyttning. ”Inskolning” 
 
Levnadsberättelse och  
omvårdnadsplanering. 
 
Samtal och lotsa till andra 
kontakter, tex 
anhörigstöd. 
 
Samtalsgrupper mm. 
Kunskap efterfrågas ofta. 
 
Vi får aldrig en andra 
chans att göra ett första 
intryck! 
 
 

Anhörig 
medverkan 



Taktil 
beröring i alla 

situationer 
  

 



Reminiscens, en guldgruva att arbeta  med            
personer med många årsringar     



            Reminiscensmetoden 
 

 Bygger på historia, kultur och tradition.  

 Metod Att uppnå och väcka lust. 

 Fokuserar på tidigare minnen. Roller. 

 Tillåter personen att gå tillbaka till en tid då de 
var aktiva och friska och på nytt få uppleva 
känslan de kände. 

 Ger personen kontroll. De beslutar vad de vill 
avslöja beroende på tilliten de känner. 

 



               Reminiscensmetoden       
 

 Att använda alla sinnen / ”favorit sinnet”?! 

 Tema / Triggers = minnesväckare 

 Att som bakgrund använda levnadsberättelsen, 
personlighet.  

 Skapa meningsfulla möten enskilt/grupp.  
Struktur! 

 Alla personer är visa, unika och kompetenta trots 
svårt handikapp. 

 Aktivt medverkande från personal.  





Praktiskt genomförande 

 

VAD ÄR 
VIKTIGAST 
ATT BÖRJA 

MED? 
 

Prata med 
varandra!! 

 
NU SÄTTER 
VI IGÅNG!!!! 



Validations- 

metoden  

Naomi Feil 



Validations metoden   

 Hjälp att bearbeta tidigare förluster osv. Titta 
på symbol / kroppsspråk 

 Den gamle ska leda samtalet. 

 Total närvaro av personalen. 

 Empati !  Till skillnad mot Sympati 

 Använd alla sinnen. 

 Bokslut över livet, hela livet är reparations 
möjligt.        

 Att bekräfta personens uttrycksbehov       



                            Validationsmetoden  
 Alla människors värde oavsett hur 

sjukdomen/ar ter sig. Alla är 
unika,visa,erfarna och kompetenta trots ett 
svårt handikapp. 

 Att förstå olika beteende. Spegling. 

 När synen försvinner så kommer ”inre ögat” 
hörseln, lyssnar på ljud från det förflutna 
(favoritsinnet).  

 Plockar fram tidigare minnen både positiva 
och negativa.   

 





                     Palliativ Vårdfilosofi    



Den 
palliativa 

vårdfilosofin 
beaktar  

helheten !   

 

Symtomkontroll 

Team arbetet 

Anhörigstöd 

Kommunikation och relation 

 

Ger oss ett arbetssätt som 
fungerar från tidiga symtom 
till vård i livet slut  

 


