Vardagsrehabilitering – en kurs för
omsorgspersonal
Ulrika Persson, leg sjukgymnast, Kristina S Blomqvist, leg arbetsterapeut

Slutsats

En bra bild skapar intresse.

Denna utbildningssatsning har bidragit till ett ökat medinflytande hos våra
brukare. Vi kan se att:
• Brukarnas aktivitet och delaktighet har ökat.
• Personalen upplever att de har fått en nytändning och de har fått tillbaka
känslan av att deras arbete är viktigt.
•Vårt arbete som sjukgymnast och arbetsterapeut har underlättats, då vi nu
ses mera som en resurs istället för en belastning, både gentemot personal
och enhetschefer.

Bakgrund/Syfte

Resultat

Insatser som skulle skapa
meningsfullhet för brukarna
prioriterades alltför lätt bort,
då personalen lätt fastnade i
vardagliga rutiner.

• Personalen upplever
utbildningen som mycket
positiv. De har fått ett nytt
tankesätt i sitt arbete, de
uppger att stressen har
minskat och de hjälps åt
mera.
• ”Jag tycker att det varit en
bra och givande kurs. Det
som är bra är att få känna
på hur det känns för dem
som vi tar hand om”, var en
av många positiva
kommentarer.

Syftet med detta projekt var
att ändra detta tankesätt och
lägga fokus på att låta
brukarna få större
medinflytande och vara mera
delaktiga i sin omsorg.

• skulle väcka tankar hos
personalen hur de kunde
jobba på ett annorlunda sätt
och göra brukaren mera
delaktig.
• avslutades med ett skriftligt
prov på teoriavsnitten.
Medicinska enheten, Åsele Kommun,
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Vi känner att vi har kommit en
bra bit på väg, för att kunna
ge våra brukare en tillvaro
som är meningsfull. Vi
fortsätter jobba med att:
• Utveckla våra vård – och
omsorgsplaneringar.
• Göra rätt saker och att få
hjälp att prioritera dessa.
• Fortsätta med utbildningar i
aktuella ämnen, t ex etik.

Metod
Kursen:
• omfattade sex utbildningstillfällen, samt en uppföljning
(med praktiska uppgifter).

Framtiden

• Personalen har börjat ”rucka”
på rutinerna, där man
förut har prioriterat städning,
har man nu kunnat
schemalägga ”egen tid”
utifrån brukarnas egna
önskemål, t ex lösa korsord.
Att få denna stund
tillsammans har varit
mycket uppskattad för både
brukare och personal.
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