
I denna övning samtalar deltagarna om och utvärderar samarbetet i 
olika aktiviteter kring brukarna. Övningen lämpar sig utmärkt för  
tvärgrupper med chefer.

Tidsåtgång
» Ca 30 minuter

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona

Instruktion 
Låt deltagarna gå igenom de olika aktiviteterna, en i taget. 
Detta kan ske antingen i storgrupp eller med deltagarna 
uppdelade i smågrupper om 3-5 personer i varje. 
 För varje aktivitet ska deltagarna samtala om hur man 
samarbetar gentemot brukarna för att därefter med hjälp 
av trafikljuset göra en skattning av hur bra man anser sig 
vara  på denna aktivitet. Avslutningsvis samtalar man om 
idéer kring utveckling av denna aktivitet. 
 Om samtalen skett i smågrupper leder du en samman-
fattning genom att för varje aktivitet låta de olika grupper-
na berätta om hur man skattat sig på trafikljusskalan. Har 
grupperna samma uppfattning? Låt deltagarna resonera 
om sina skattningar.
 Samla därefter ihop idéerna för utveckling för respek-
tive aktivitet, låt deltagarna prioritera i vilken ordning man 
ska ta sig an idéerna och upprätta handlingsplaner.
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aktivitet: Förändringar 
 Brukarens behov kan förändras eller så stämmer inte planen. Hur arbetar vi med att ta hand om detta? 

Idéer för utveckling?

aktivitet: uppföljning av bistånds-/HSL-beslutHur arbetar vi med detta?

Idéer för utveckling?

aktivitet: arbetsmiljö-/riskbedömning genomförsHur arbetar vi med detta?

Idéer för utveckling?

Hur bra är vi?

Inte bra

Sådär

Bra

Vet ej

Hur bra är vi?

Inte bra

Sådär

Bra

Vet ej

Hur bra är vi?

Inte bra

Sådär

Bra

Vet ej

Deltagarmaterial
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Hur bra är vi?
Kompletterande övning: Vårt arbete // Från ärende till uppföljning

aktivitet: Ett ärende uppstår i vår kommun

 Ett ärende aktualiseras, t ex via utskrivning från sjukhuset, genom besök hos 

distriktssköterska , via anhörig eller av brukaren själv. Hur arbetar vi med detta?

Idéer för utveckling?

aktivitet: utredning och bistånds-/HSL-beslut

Utredningen innehåller t ex vårdplanering på sjukhuset, hembesök hos brukaren och ADL 

(Activities of daily living)-bedömning. Hur arbetar vi med detta?

Idéer för utveckling?

aktivitet: Mottagande och tolkning av bistånds-/HSL-beslut i utförarorganisationen.

Idéer för utveckling?

aktivitet: Framtagande av genomförandeplan.

En genomförande-/omvårdnads-/rehabplan tas fram. 

Hur arbetar vi med detta?

Idéer för utveckling?

Hur bra är vi?

Inte bra

Sådär

Bra

Vet ej

Hur bra är vi?

Inte bra

Sådär

Bra

Vet ej

Hur bra är vi?

Inte bra

Sådär

Bra

Vet ej

Hur bra är vi?

Inte bra

Sådär

Bra

Vet ej

Deltagarmaterial

Hur bra är vI?
Kompletterande övning: Vårt arbete // Från ärende till uppföljning

Samtalsledarmaterial


