
 

 

 

Samuel är en plattform för samverkan mellan Luleå tekniska universitet, 
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Behovsinventering  
Samuelprojektet ska samordna och stimulera gränsöverskridande interaktion mellan alla aktörer inom 
vård och omsorg för att skapa gemensamma projektansökningar och utvecklingsprojekt som i slutändan 
stimulerar regional utveckling och tillväxt. Hela projektidén bygger på återkommande 
verksamhetsdialoger och behovsanalyser med personal, brukare, patienter, anhöriga och 
målgruppsföretag. Behovsanalyserna är en av de mest centrala aktiviteterna i projektet. De ligger till 
grund för vilka innovations- och utvecklingsprojekt som ska prioriteras som samverkansprojekt. En 
behovsanalys om aktiviteter har genomförts på Midsskogens vård- och omsorgsboende. Det här 
dokumentet beskriver hur den första behovsinventeringen i projektet genomfördes. 

 

Midskogens- vård och omsorgsboende avdelning 7  
Vid det första mötet med Enhetschef Ulla Rova på Midskogens vård- och omsorgsboende 2018-05-08 
bestämdes att behovsinventeringen skulle handla om aktivitet. Detta eftersom de på boendet fokuserat 
på lugn och ro under en längre tid. Nu behövde de fokusera på att få igång arbetet med aktivitet 
för/tillsammans med de boende på ett bättre och mer strukturerat sätt.  

 

En första träff med personal bokades och genomfördes 2018-05-15. På detta möte presenterades Samuel 
projektet och Maria berättade om behovsinventeringen och fokus på aktivitet. Personalen fick själva 
bestämma vilka som skulle delta vid behovsinventering den 2018-05-22. Datumet för 
behovsinventering blev emellertid framflyttat till den 2018-05-29 på grund av att flertalet personal var 
sjuka. Inför behovsinventeringen fick personalen i uppgift att fundera över följande: 

• Vad är aktivitet? 
• Vilka aktiviteter är möjliga att göra/vara delaktiga i? 
• För vem? 
• Möjlighet att involvera/inkludera anhöriga? 

 

Behovsinventering workshop 2018-05-29 
Deltagare: Ulla Rova Enhetschef, Elisabeth Bergdal Undersköterska, Arja Fahlgren Demensteam, Ulla 
Lampa-Hermansson Arbetsterapeut, Anna Johansson, Undersköterksa. 

Från projekt Samuel: Maria Jansson Digital strateg och Anneli Nyman Universitetslektor i Arbetsterapi 

 

Vi började workshopen med att titta på uppgiften de fick vid första mötet samt gick igenom 
workshopens agenda. Därefter fick var och en, fundera över och skriva ned på lappar, vilka aktiviteter 
som sker idag. Därefter sattes lapparna upp på ett stort ark på arkets vänstra sida. Utan avbrott i arbetet 
fick deltagarna i uppgift att enskilt, fundera över och skriva ned, vilka aktiviteter de har behov av. De 
lapparna sattes också upp på det stora arket på högra sidan. Personalen fick nu i uppgift att tillsammans 
gruppera lapparna för vilka aktiviteter som sker idag. Sedan grupperades lapparna för de aktiviteter de 
har behov av. Därefter följde en diskussion om utmaningar och möjligheter. Tillsammans kom vi sedan 
överens om att personalen skulle påbörja arbetet med de utmaningar som framkommit och redovisa 
resultatet till nästa workshoptillfälle 2018-06-14. Samuel representanterna fick också i uppgift att 
sammanställa och presentera vid nästa workshoptillfälle.  
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Dokumentation: Vilka aktiviteter sker idag? 
Gruppen valde att gruppera lapparna enligt följande, aktiviteter som görs enskilt, aktiviteter som görs 
både i grupp och enskilt, aktiviteter som görs i grupp.  

Bild 1: Lappar med aktiviteter som genomförs idag 

Enskilda aktiviteter 
Skala potatis, gå på stan, medverka i att städa 
lägenheten, samtal, besöka fik, torka av bord, 
promenader utom- och inomhus, skotta snö, besöka 
vinterträdgården, kratta/sopa, enklare 
hushållsaktiviteter, dans, besöka affär, dukning, titta i 
fotoalbum, hundbesök/personal/anhöriga, morgon- 
och kvällstoalett hygien, låga samtal på natten, delta i 
biståndsfika, läkarbesök, nattmål, lyssna på musik, 
läkarbesök, promenader, individuellt anpassade 
måltider, gruppsamtal, åka bil med personal, med på 
”husets” aktiviteter om de klarar av det. 

 

Enskilda och gruppaktiviteter 
Gemensam lunch/middag, vistas ute i trädgården i 
grupp, måla tillsammans, promenad ute och inne, 
besöka vinterträdgården, bakning, kaffedrickande, 
bada bastu, sitta tillsammans, besök av 
anhöriga/närstående. 

 

Gruppaktiviteter 
Lyssna på musik, dansa, se TV, måltider gemensamt, gruppsamtal, musikunderhållning, Bingo, 
promenader sommartid. 
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Vilka aktiviteter har ni behov av? 
Dessa aktiviteter valde personalen att gruppera som ute (på gården) samt två odefinierade grupper. 

Bild 2: lappar med aktiviteter som det finns ett behov av 

  

Uteaktiviteter 
Side by side cykel, egen potatisodling, mer 
individuella aktiviteter, skotersafari, 
raggarbilssväng, grupputflykter, 
trädgårdsgrupp enklare odling, kort semester 
tripp, blomgrupp plantering sätta om 
blommor mm, stig som man kan gå runt på, 
belysning efter stigar bänkar, el cykel 
tandem med motor, upplogat vintern, ha 
djur, egen minibuss, ute-gym, husdjur katt 
höna, tidningsläsning varje morgon, 
grillstuga på gården, grillafton, asfalterad 
gångstig, aktivitetsstationer på gården, 

tipspromenader, individuell tid med brukare fånga upp vad kan och vill jag nu, sommardjur ex höna, 
individuellt önskemål större aktivitet, vara i trädgården, ut på kortare dagsturer, musikunderhållning, 
dans, pubkväll, gå på stan, målargrupp, där behov finns låta personen få egen tid/promenera. 

Bild 3: Gruppering av lappar 

Aktivitet? 

Badhusbesök, bakning, syjunta, mer aktivitet inne på 
personens lägenhet, mer strukturerat mer individuellt, 
bokläsning, skivor till kaffet, spa- kväll, gå på 
ishockey/fotboll, någon aktivitet varje dag, 
terapibiträde som ordnar löpande gruppaktiviteter och 
som håller i grupp- individuella aktiviteter. 

 

Aktivitet? 

Familjeträffar, djur, datorspel, Wi-Fi, Wii-spel, djur på 
boendet ex. hund 
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Utmaningar och möjligheter 
Personalgruppen diskuterade utmaningar och möjligheter i förhållande till vilka aktiviteter som sker 
idag och vilka de aktiviteter de har behov av. Personalens diskussion har sammanfattats under 
rubrikerna utmaningar och möjligheter och behov.  

 

Utmaningar 
• Få med alla personal  
• Samsyn 
• Göra handlingsplaner individ/gruppnivå 
• Hitta information, o-ordning 
• Ha bra rutiner för information- och kommunikation 
• Rutiner för överlämning för personal 
• Skapa aktivitet för att minska oro 
• Planera och genomföra 
• Förbättra informationsflöden 
• Astma och allergiförbundet 
• Planering och kommunikation  
• Språkliga utmaningar/ att förstå varandra 
• Ekonomi för inköp och för aktiviteter i samhället 
• Skapa delaktighet för anhöriga/uppmuntra till gemensam aktivitet 

 

Möjligheter och behov 
• Mer kontinuitet  
• Aktivitet/gruppledare som anordnar och bokar 
• Aktivitetsansvarig 
• Samordning mellan ansvarig 
• Upprätta årsplanering 
• Organisering och styrning  
• Öka kvällsaktiviteter inne/ute 
• Hitta sätt att dokumentera team-träffar 
• Planera/dokumentera/följa upp/ tydligt ansvar 
• Hur kan levandsberättelser stödja individuell och gemensam aktivitet? 
• Dokumentera boendes vardagliga aktiviteter för personal och anhöriga 

 

Förslag på lösning 
Utifrån diskussionen om utmaningar och behov diskuterades olika lösningar på kontinuitetsproblemet. 
En lösning som framkom var att göra en fyra veckors planering för alla boende och visualisera den på en 
White board. 

 

Vår gruppering och Kategorisering 
För att vi (projektet) skulle kunna ge personalen feedback och presentera ett diskussionsunderlag vid 
mötet den 14 juni grupperade och kategoriserade vi om materialet.  
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Gruppering: Vilka aktiviteter sker idag? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ute på gården 

Skotta snö, kratta/sopa, 
promenader, vistas ute i 
trädgården 

Samhället 

Besöka fik, besöka 
affär, läkarbesök, 
promenad, åka bil 
med personal, gå på 
stan  

Lyssna på musik, dansa, 
kaffedrickande, promenad 
inne, se TV, sitta tillsammans, 
gemensam lunch/middag, 
besöka vinterträdgården, 
bingo, gruppsamtal, måltider 
gemenskap, 
musikunderhållning, bada 
bastu, med på ”husets” 
aktiviteter om de klarar av det  

I huset 

Personlig hygien 
och kvällstoalett, 
medverka i att 
städa lägenheten 

Egen miljö/intresse/behov 

Skala potatis, måltider 
individuellt anpassad, måla 
tillsammans med brukare, titta i 
fotoalbum, dukning, torka av 
bord, lyssna på musik, enkla 
hushållsaktiviteter, individuella 
samtal, möte interaktion brukare 
personal, dans, natten lugn och 
ro låga samtal, nattmål samtal,  

? 

Individ med på 
bistandsfria, 
hundbesök/pers/anh, 
besök av 
anhörig/närstående 
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Gruppering: Vilka aktiviteter har ni behov av? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 

Djur, ha lite djur, djur på 
boendet exempelvis hund, 
husdjur katt höna, 
sommardjur exempelvis höns 

Ute på gården 

Tipspromenad, egen 
potatisodling, vara i 
trädgården, blom-grupp, 
grillafton, trädgårdsgrupp 
enkel odling, stig som man 
kan gå runt på, belysning 
efter stigen, asfalterad 
gångstig, upplogat på 
vintern, grillstuga på gården, 
ute-gym, aktivitetsstationer 

Samhället 

Badhusbesök, side by side 
cykel, skotersafari, cykel 
tandem med motor, gå på 
fotboll/hockey, gå på stan, 
egen minibuss, 
grupputflykter, ut på korta 
dagsturer, kort semestertripp,   

I huset 

Målargrupp, spakväll, syjunta, 
skivor till kaffet, bakning, 
musikunderhållning, pubkväll, 
dans, laga mat oftare med 
1eller 2 personer, familjeträffar 

Egen miljö/intresse/behov 

Mer individuella aktiviteter, 
mer aktivitet inne på 
personens lägenhet, valbara 
aktiviteter varje dag, mer 
strukturerat individuellt, 
bokläsning, där behov finns 
låta personen ha egen tid, 
tidningsläsning varje morgon, 
någon aktivitet varje dag, mer 
aktivitet inne i lägenheten, 
individuellt önskemål större 
aktivitet, individuell tid med 
brukare fånga upp vad vill 
och kan jag nu. 
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Uppföljning och återkoppling 
Vid workshopen 2018-06-14 gick vi först igenom vad personalen vid avdelning 7 på Midskogens vård 
och omsorgsboende arbetat med sedan förra workshopen. Efter det presenterade representanterna från 
Samuelprojektet vad de arbetat med. 

 

Personalen berättade att de nu hade strukturerat upp arbetet med aktivitet. En personal på avdelningen 
är ansvarig för aktiviteter och planerar för veckan. Dessutom har de ökat bemanningen under en 
dag/vecka för att lättare utföra aktiviteter.  

Från projektet presenterade vi detta dokument och berättade hur vi tänkt när vi gjort grupperingen. Vi 
presenterade också projekt Samuels idéworkshop som kommer att hållas den 12 september (Bilaga 1.). 
Vi kom överens om att personal från avd. 7 skall presentera de behov av aktivitet som finns på 
Midskogens vård och omsorgsboende under workshopen samt delta i övrigt under dagen.  

 
Idégenerering  
Personalen hade flertalet idéer om vad som skulle kunna åstadkommas med digital teknik: 

• Ha öppna dörrar över hela boendet/kunna röra sig fritt 
• Bevara livsberättelser 
• Dokumentera vad som händer- är planerat  
• Kommunicera på annat sätt med de boende som inte förstår svenska  

 

 

 

 
 

   

 

 

 

”Terapibiträde som ordnar 
löpande gruppaktiviteter 
och håller i grupp och 
enskilda aktiviteter 

? 

Datorer, spel, Wii-spel, 
Wi-Fi 
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