
1. HUR PRATAR VI MED VARANDRA?
Ni fick här möjlighet att fundera över hur ni samtalar med varandra i arbetsgruppen, 
och vad ni kan göra för att bli ännu bättre på att kommunicera.

2. VÅR ARBETSMILJÖ
Här fick ni tillfälle att fundera över vilka delar av er arbetsmiljö ni kan behöva 
jobba vidare med.

3. GENOM ÅREN
I övningen såg ni hur ert arbete utvecklats genom åren, funderade över 
framtiden och diskuterade hur ni kan möta den på bästa sätt.

4. ROLLER RUNT BRUKAREN
Här pratade ni om de roller och funktioner som omger en brukare. Ni pratade  
om hur ni kan utveckla samarbetet över gränserna för att öka kvaliteten för både 
utförare och brukare. Ni fick även en möjlighet att fundera över er egen roll och  
en chans att skryta om vad ni åstadkommer.

5. FRÅN ÄRENDE TILL UPPFÖLJNING
I övningen gick ni igenom hur arbetet kring brukarna hänger ihop i kommunen 
och kom fram till förbättringsmöjligheter. 

6. SITUATIONER I VARDAGEN
Här samtalade ni utifrån olika situationer i arbetslivet. Ni delade varandras erfarenheter 
och pratade om hur ni kan utveckla er riskbedömning och er arbetsmiljö.

SUMMERING OCH UPPFÖLJNING
Vårt gemensamma samtalskontrakt:

Denna hjälper er sammanfatta och åskådliggöra vad ni 
kommit överens om i huvudövningarna och underlättar att 
enkelt kunna följa upp hur det fortsatta arbetet går.

Behov av utveckling. Här har ni mer jobb att göra.
Ni är igång med detta.
Ni är nöjda. Ska bibehållas.

Områden vi ska arbeta vidare med:

Så här vill vi att vår framtida arbetsplats ska bli:

Roller vi vill utöka kommunikationen med samt hur:

Utvecklingsmöjligheter/förbättringsförslag: 

Vad vi vill veta mer om:

Förbättringsförslag/behov av vidareutveckling:

Uppföljning

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:

Uppföljning

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:

Uppföljning

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:

Uppföljning

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:

Uppföljning

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:

Uppföljning:

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:

SYFTE

Hur hänger allt samman i vår kommun? Innan 

man ger sig in i detaljer och enstaka situationer 

är det bra att förstå helhetsbilden av hur kom-

munen fungerar. Det som är självklart för vissa 

kan vara nyheter för andra. 

 När övningen är avslutad har ni pratat om 

de lagar ni omfattas av, arbetet med bru-

karna inom kommunen samt er arbetsmiljö-/

riskbedömning. Ni har även fyllt i eventuella 

kunskaps hål och pratat om era egna idéer 

för utveckling.

AKTIVITETER

1. Vilka lagar omfattas vi av?

a.  Vi som arbetar med omsorg och omvårdnad 

inom kommunen representerar olika roller 

och omfattas av olika lagar när vi arbetar 

med brukarna. Börja med att läsa om de 

olika lagar vi omfattas av på följande sida.

b.  Visste ni att arbetet är uppdelat 

på det här sättet? Prata kort om 

detta med varandra i gruppen.

2. En överblick av vår kommun

a.  Studera rutorna på arbetsduken.

Försök att beskriva er kommuns 

 arbetssätt, utifrån vad ni själva 

känner till. Det går bra att hoppa 

över det som ni inte kan svara 

på, om ni t ex känner att vissa 

delar inte är riktade till just 

er arbetsgrupp.

Skriv också: 
–  förslag på idéer för utveckling

–  ned sådant ni vill veta 

    mer om.

Skriv på lappar och spara till den 

gemensamma summeringen.

b.  När ni har pratat om alla rutor på 

duken är det dags att summera 

och dra slutsatser. Samtalsledaren 

berättar hur.

FRÅN ÄRENDE TILL UPPFÖLJNING Område: Vårt arbete

Vård i annans hem – ett preventionsprojekt  •  AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan.
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inom kommunen representerar olika roller 

och omfattas av olika lagar när vi arbetar 

med brukarna. Börja med att läsa om de 

olika lagar vi omfattas av på följande sida.

Arbetsmiljö-/riskbedömning genomförs vid varje 

nytt ärende...

 ... i samband med biståndsutredning och beslut

 ... i samband med framtagande av genomförandeplan

 Annat tillfälle:    

 Inte alls 

 
Vem gör vad?

Utredning och bistånds-/HSL-beslut

Hur går det här till?

Vilka underlag krävs för att vi ska få till ett bra beslut och 

tydlig beställning/delegering till utförarorganisationen?

Vilka är oftast inblandade i detta skede?

 Brukare  Försäkringskassan

 Sjuksköterska  Arbetsterapeut

 Biståndshandläggare  Sjukgymnast

 Anhörig/närstående Andra:

 Läkare   

 Primärvård  

Kan det hända att man behöver börja arbeta med om-

sorg innan beslut/beställning blivit klar? Hur brukar vi 

göra då?

Skriv förslag på idéer för utveckling 

samt sådant ni vill veta mer om på 

separata lappar och spara dem till den 

gemensamma summeringen.

Framtagande av genomförandeplan*

Hur arbetar vi fram genomförandeplanen?

Vilka är oftast inblandade i framtagandet av planen?

Hur sker första kontakten med brukaren? 

Skriv förslag på idéer för utveckling samt sådant ni vill veta mer om på 

separata lappar och spara dem till den gemensamma summeringen.

Uppföljning av bistånds-/HSL-beslut

Hur och när arbetar vi med uppföljning? 

Vilka brukar delta vid uppföljningen?

 Brukare  Sjuksköterska

 Undersköterska   Arbetsterapeut

 Personlig assistent   Sjukgymnast

 Uförandechef Andra:

 Biståndshandläggare 

 Anhörig/närstående 

Skriv förslag på idéer för utveckling samt sådant ni vill 

veta mer om på separata lappar och spara dem till den 

gemensamma summeringen.

Mottagande av bistånds-/HSL- beslut i 

utförar organisationen
Hur går det här till? 

Skriv förslag på idéer för utveckling samt sådant ni vill 

veta mer om på separata lappar och spara dem till den 

gemensamma summeringen. Förändringar  

Brukarens behov förändras, vad händer då? 

Planen stämmer inte, vad händer då? 

Skriv förslag på idéer för utveckling samt sådant ni vill 

veta mer om på separata lappar och spara dem till den 

gemensamma summeringen.

Hur uppstår oftast ett ärende? 

 Av brukaren själv

 Via utskrivning från sjukhus

 Via anhörig

På annat sätt:

Vad är vanligast?

Vilka är oftast mottagare?

Skriv förslag på idéer för utveckling 

samt sådant ni vill veta mer om på 

separata lappar och spara dem till den 

gemensamma summeringen.

Ett ärende uppstår i vår kommun

ARBETSMILJÖ-/RISKBEDÖMNING – Hur går det till?

* Eller annan benämning på planen, t ex omvårdnads- eller rehabplan.

Används mallar och checklistor i er 

arbetsmiljö-/riskbedömning?

Idéer för utveckling

Skriv in era konkreta förslag i era arbetsböcker.Fördjupningsfrågor

Skriv in era konkreta förslag i era arbetsböcker.

Kan något göras för att förebygga att situationen uppstår?

Fördjupningsfrågor

Skriv in era konkreta förslag i era arbetsböcker.

Hur ser er beredskap ut för att ta emot  vikarier och nyanställda?

Hur gör ni med korttidsvikarier?

egna situationer

snabbedömning

Den här situationen tar upp något som... Knappast  Definitivt

... är viktigt för att göra ett bra jobb

... vi bör göra något åt – för att bättre förebygga/hantera

1

1

2 3 4

2 3 4

C7

vårt interna arbete

Snabbedömning

Den här situationen tar upp något som... 
Knappast  Definitivt

... är viktigt för att göra ett bra jobb

... vi bör göra något åt – för att bättre förebygga/hantera

1

1

2 3 4

2 3 4

Hög personalomsättning

På kort tid har ni fått ta emot många vikarier, då flera gått på

föräldraledighet eller blivit sjukskrivna. Hur hanterar ni det?

b11

vårt arbete med brukarna

Snabbedömning

Den här situationen tar upp något som... 
Knappast  Definitivt

... är viktigt för att göra ett bra jobb

... vi bör göra något åt – för att bättre förebygga/hantera

1

1

2 3 4

2 3 4

ditt sätt att bemöta brukarna

Du arbetar hos pensionären Maria som ska flyttas från sängen till rull-

stolen med hjälp av en taklyft. Men Maria vill absolut inte bli flyttad så,

och varje gång du är hos henne så uppstår en diskussion kring detta.

Maria påpekar att din kollega Stina minsann är snäll och flyttar henne

utan taklyften. Du känner dig osäker på hur du ska agera och stäm-

ningen blir alltmer irriterad. Maria har även ringt till din chef och sagt

att du inte sköter dina arbetsuppgifter. Hur hanterar du detta?

a1

HUR PRATAR VI MED VARANDRA? Område: Introduktion
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SYFTE

En av de viktigaste förutsättningarna för en bra arbetsmiljö är att vi kan  kommunicera med varandra. I den här övningen refl ekterar ni över era samtal i arbetsgruppen. Hur brukar ni prata med varandra? Vad kan bli bättre? När övningen är avslutad har ni kommit fram till ett samtalskontrakt med gemensamma spelregler för samtal i arbetsgruppen. Det kommer ni att ha stor nytta av längre fram i övningarna. Ni har också fått tillfälle att själva refl ektera över er egen roll. Övningen utgår från era möten i arbetsgruppen, men samtals-kontraktet gäller såklart alla samtal ni har på jobbet.  

AKTIVITETER

1. För att komma igång
Värm upp med samarbetsövningen som fi nns på ett separat arbetsblad.  

2. Hur samtalar vi på våra möten? 
a.  Det var uppvärmningen. Nu är det dags att fundera över samtalsklimatet på era möten. På duken ser ni nio situationer som belyser olika förutsättningar för möten och samtal. Gå igenom varje situation och bedöm hur det ser ut hos er genom att markera på skalan. b.  Välj ut de fyra viktigaste förutsättningarna för bra möten och samtal. Det spelar ingen roll om det är något ni behöver förbättra eller något ni redan är 

bra på. Skriv in era val i de fyra rutorna till höger på duken. Obs! Skriv gärna egna förslag. Ni behöver alltså inte välja bland förut-sättningarna i rutorna eller använda de orden. Det fi nns inget facit.
3. Vår summering och överenskommelsea. Börja med att, gruppvis, berätta för varandra vad ni kommit fram till.b. Arbeta därefter vidare i arbetsboken under aktivitet 3b. 

AKTIVITETER

… man vågar fråga när man inte förstår.

Är vi bra på

Kan förbättras

 2a. På våra möten* skapar vi bra samtalsklimat, eftersom...       * till exempel arbetsplatsträffar

2b. De viktigaste förut sättningarna  för bra samtal på våra möten

… det som tas upp på mötet leder till handling. 

Är vi bra på

Kan förbättras

… vi hinner prata färdigt om viktiga frågor. Är vi bra på

Kan förbättras

… mötet är förberett av alla.

Är vi bra på

Kan förbättras

Kan förbättras

… alla ger mötet sin fulla uppmärksamhet. 

Är vi bra på

Kan förbättras

… det som tas upp fyller en funktion och känns relevant för alla.

Är vi bra på

Kan förbättras

… alla lyssnar respektfullt i ett samtal som präglas 
av gemensam dialog.av gemensam dialog.

Är vi bra på

Kan förbättras

… vi har regelbundna möten.

Är vi bra på

Kan förbättras

… alla vet att de kan bidra och alla åsikter är välkomna.

Är vi bra på

Kan förbättras
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Ni leder ett land där dessa rättigheter fi nns. 

Fem  rättigheter ska tas bort. Vilka? 

 Välj tillsammans ut vilka rättigheter som ska 

tas bort. Motivera varför ni har valt att ta bort 

just dessa. Därefter vänder ni på sidan och 

refl ek terar över övningen, först individuellt 

och sedan tillsammans i gruppen. 

inleDAnDe SAMARBetSÖVninG

 Välj tillsammans ut vilka rättigheter som ska 

Rätt till censurfrit
t 

internet på jobbet

Rätt att 

slippa reklam
Fri radio

Rätt att driva 

egna tv-kanaler

Rätt att rasta 

hunden var jag vill

Rätt att bada och 

campa överallt

Rätt att parkera 

gratis överallt

Rätt att slippa tele-

fonsäljare, som man 

inte godkänt innan

Barer har öppet 

dygnet runt

Gratis statlig 

städning i hemmet 

för alla

Rätt att vistas ute 

mellan 01.00 & 06.00 f
ör 

ungdomar

Rätt att slippa höra 

andra prata mobiltelefon 

på offentliga platse
r

Rätt att bestämma 

vad din skatt ska 

gå till

VÅR ARBETSMILJÖ Område: Introduktion

Vård i annans hem – ett preventionsprojekt  •  AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan.

1. Hur har vi det hos oss?

2. Prioritera

SYFTE

Arbetsmiljö kan defi nieras på många sätt. Men 

det är inte defi nitionen av ordet som är viktig 

i den här övningen. Det viktiga är vad ni kan 

göra för att förbättra det som ni själva ser som 

er arbetsmiljö. 

 När övningen är avslutad har ni gemensamt 

lyft fram områden ni ska arbeta vidare med. Var 

och en har dessutom fått möjlighet att själv 

refl ektera över hur man kan bidra till förbättringar. 

AKTIVITETER

1. Hur har vi det hos oss? 

a.  Ni har femton illustrerade kort samt ett 

 antal tomma kort. Börja med att dela upp 

de illustrerade korten mellan er. Lägg de 

andra åt sidan så länge. 

b.  Ta ett kort i taget och läs texten högt för 

varandra. Välj den sida, grön eller röd, som 

ni tycker mest visar hur ni har det. Lägg 

kortet på den ruta ni tycker det hör hemma. 

c.  När ni är klara med det, kan ni fundera över 

om det fi nns områden som inte tagits upp. 

Använd gärna de tomma korten för att fylla 

på med egna förslag. Lägg dem på den 

tomma rutan längst ned markerad 

Egna förslag.

2. Prioritera

 Nu ska ni välja ut fyra områden som just 

nu känns viktiga att hålla koll på och 

 arbeta vidare med. Här spelar det ingen 

roll vilken färg ni valt. Placera korten i de 

fyra rutorna till höger på duken och svara 

på följdfrågorna. 

3. Presentation och summering

a.  Berätta för varandra, gruppvis, vilka 

fyra områden ni valt för att skapa en ännu 

bättre arbetsmiljö. 

b.  Dags för gemensam summering. 

Samtalsledaren berättar hur.

4. Refl ektera själv; vad kan jag göra? 

 Arbeta vidare i arbetsboken under 

aktivitet 4. 
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a.  Motivera varför det här området 

är angeläget för er.

b.  Idéer för att förbättra 

eller bibehålla.

a.  Motivera varför det här området 

är angeläget för er.

b.  Idéer för att förbättra 

eller bibehålla. 

a.  Motivera varför det här området 

är angeläget för er.  

b.  Idéer för att förbättra 

eller bibehålla.

a.  Motivera varför det här området 

är angeläget för er.  

b.  Idéer för att förbättra 

eller bibehålla.

Balans mellan resurser 

och krav

Hot och våld Arbetsmiljön hos brukarna Förfl yttningar och lyft

Trafi kmiljö
Rutiner och kompetens Arbetsolyckor Oväntade händelser 

Samarbete och förståelse 

mellan olika yrkeskategorier

Planering
Bemanning och 

schemaläggning

Stöd och handledning

Vår interna kommunikation Kommunikationen 

med brukarna

Arbetsmiljön i våra 

egna lokaler 

Egna förslag

Område att hålla koll på 

och arbeta vidare med. 

Område att hålla koll på 

och arbeta vidare med.

Område att hålla koll på 

och arbeta vidare med.

Område att hålla koll på 

och arbeta vidare med.

Vi har ofta 
problem med 

förflyttningar 
och lyft. 

Vi ha
r of

tast

inga 
prob

lem med

arbe
tsmiljön

hos 
våra

 bru
kare

.

Vi har oftast
 lagom 

mycket att gör
a och 

lätt att prio
ritera.

Vi har 
en hel 

del kva
r att l

ösa i 

arbets
miljön h

os våra
 bruka

re.

Vi har 
en hel 

del kva
r att l

ösa i 

Vi har oftast inga problem med  förflyttningar och lyft.

Det hä
nder o

fta at
t 

vi känn
er oss

 osäkr
a 

i hot- 
och vå

lds-

situat
ioner.

Vi vet hur vi ska hantera 

situationer där hot  eller

våld kan förekomma.

GENOM ÅREN Område: Vilka vi är

Vård i annans hem – ett preventionsprojekt  •  AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan.

SYFTE

Genom att se tillbaka på vår historia kan vi bättre förstå vår nutid och prata om fram-
tiden. Att beskriva den framtid ni ser framför er är övningens huvudsakliga syfte. 
 När övningen är avslutad har ni fått en historisk tillbakablick, pratat om hur det 
ser ut idag, tagit fram en presentation om er framtid och kommit fram till hur ni kan 
möta den på bästa sätt. 

1. Börja med att se fi lmen som uppvärmning. 
2. Från 80-talet till idag 
a.  Ni har ett antal kort framför er. Fördela korten mellan er och läs dem högt för varan-

dra. Lägg därefter varje kort under det årtionde där ni tycker att det hör hemma. Ta 
hjälp av faktaraderna under varje årtionde. När ni är klara leder samtalsledaren en 
genomgång av varje årtionde.b. Hur var det? Svara på frågorna genom att göra en uppskattning på skalan längst ner. 

3. Framtiden då?
Nu har ni pratat om hur det har varit. Men hur kommer det bli i framtiden? Börja med att svara på frågorna under rubriken Framtiden på arbetsduken.  
4. Fortsätt i arbetsboken
Arbeta vidare med att refl ektera själv i arbetsboken under aktivitet 4.

AKTIVITETER

3. Hur kommer det att bli i framtiden?
 Hur mycket kommer brukaren att påverka omvårdnadens innehåll? 

 Hur mycket kommer vi att prata arbetsmiljö på jobbet?

Vad kommer att vara det viktigaste som händer vårt yrke?

Lite
Mycket

Lite
Mycket

Under 1980-talet...
... ökar hemtjänsten i omfattning.
...  börjar arbetsgrupper organiseras och personalen får arbetsplatser att samlas på.
...  kommer den nuvarande Socialtjänst lagen (SOL). Fokus skiftar från kontroll av den enskilde till den enskildes rättigheter.
... kommer Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), som har fokus på  bland annat patientens självbestämmande och integritet.

1980-talet

2b. Hur var det?
Hur mycket kunde brukaren påverka omvårdnadens innehåll?

Hur mycket pratade vi arbetsmiljö på jobbet?

Lite
Mycket

Lite
Mycket

Under 1990-talet...
...   börjar privata företag ta över omsorg av äldre och funktionshindrade.
...  utkommer föreskriften ”Omvårdnadsarbete i enskilt hem”, som innehåller regler och råd för att minska  arbetsmiljöriskerna vid arbete i enskilt hem. 
...  tar kommunerna över omsorgsansvaret från landstingen. Bakom det ligger ädelreformen, psykiatrireformen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS).

1990-talet

2b. Hur var det?
Hur mycket kunde brukaren påverka omvårdnadens innehåll?

Hur mycket pratade vi arbetsmiljö på jobbet?

Lite
Mycket

Lite
Mycket

2b. Hur var det?
Hur mycket kunde brukaren påverka omvårdnadens innehåll?

Hur mycket pratade vi arbetsmiljö på jobbet?

Under 2000-talet...
...  utvecklas äldreboenden och öppenvård. Fler kan få omsorg i sina hem.
...  blir det alltmer vanligt att privata  företag tar över omsorgen  av äldre och personer med funktionshinder....  kommer Lag om valfrihetssystem (LOV). Den ska  fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamheten  genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren.

2000-talet

Lite
Mycket

Lite
Mycket

2a. Vilka kort hör hit?
2a. Vilka kort hör hit?

2a. Vilka kort hör hit?

Framtiden

Framtiden är nåt som är gott med sylt. Felix 5 år
Framtiden är när Anton (storebror) får skägg och träffar en mamma. Emma 7 år

Det är ett hus på månen. Det kallas så för många vill dit. Kim 8 år

Framåt. Min mamma säger att man ska leva nu. För det är bättre att vara liten. Det blir man kanske bara en gång. Elisa 6 år

Se
pt

em
be

r 2
01

2

Kraven på IT-kompetens 
ökar när till exempel  
journaler och tids- 

regist rering digitaliseras.

4

 Vårdhem börjar läggas ner och ålderdomshem blir servicehus.

3

 

Tack vare att h
emtjänsten

är utbyggd blir
 det allt 

 vanligare att br
ukaren

bor kvar hemma.

5

 

I och med konku
rrens

utsättnin
gen har k

valitet 

blivit ett
 viktigt  b

egrepp 

och fått 
än störr

e fokus i
 

utförar o
rganisati

onerna.

2

 

Brukaren kan in
te välja 

utförare. Det fi
nns bara 

kommunal hemtjänst.

1

TEMA Våra arbetsuppgifter

Kvaliteten
 på vårt 

arbete gr
anskas av 

en 

tillsynsmyndighet.

1. Plats för klisterlapp.

2. Vad tycker vi?

a. Vad kan ni mer säga om undersköterskors/

vårdbiträdens utmaning?  

b. Kan vi påverka varandras arbete?

 – Undersköterskor/vårdbiträden kan påverka vårt arbete.

 Lite Mycket

 – Vi kan påverka undersköterskors/vårdbiträdens arbete.

 Lite Mycket

UNDERSKÖTERSKOR/

VÅRDBITRÄDEN

Svarar för genomförandeplanen och utför beviljade 

omsorgs- och serviceinsatser samt sjukvårds- och 

rehabiliteringsinsatser enligt delegering.

1. Plats för klisterlapp.

ENHETSCHEFER
Företräder arbetsgivaren och ansvarar för 
personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksam-hetens utveckling. 

2. Vad tycker vi?
a. Vad kan ni mer säga om enhetschefers utmaning?  
b. Kan vi påverka varandras arbete?
 – Enhetschefer kan påverka vårt arbete.

 Lite Mycket

 – Vi kan påverka enhetschefers arbete.
Lite Mycket

2. Vad tycker vi?

a. Vad kan ni mer säga om 
biståndshandläggares utmaning?  

b. Kan vi påverka varandras arbete?

 – Biståndshandläggare kan påverka vårt arbete.
  Lite Mycket

 – Vi kan påverka biståndshandläggares arbete.
Lite Mycket

1. Plats för klisterlapp.

BISTÅNDSHANDLÄGGARE*
Utreder behov och fattar beslut om
bistånd (hjälpinsatser).

* Denna roll kallas ibland t ex Biståndsbedömare

1. Plats för klisterlapp.

2. Vad tycker vi?

a. Vad kan ni mer säga om distriktssköterskors utmaning? 

b. Kan vi påverka varandras arbete?

 – Distriktssköterskor kan påverka vårt arbete.

  Lite 
Mycket

 – Vi kan påverka distriktssköterskors arbete.

Lite 
Mycket

DISTRIKTSSKÖTERSKOR

Bedömer och ansvarar för hur 

omvård naden ska utföras i enlighet 

med hälso- och sjukvårdslagen.  

Vård i annans hem – ett material för bättre arbetsmiljö  •  Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona
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