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Inledning

Politikerna i Älvsbyn har beslutat att kommunen ska tillämpa den så kallade
kvarboendeprincipen. Det innebär att kommunens invånare ska ges förutsättningar att bo kvar
i sitt eget hem, och få den hjälp de behöver i sin hemmiljö.

Ett led i att stödja kvarboendeprincipen är att utveckla korttidsboendet inom kommunen.
Korttidsboendet Källbacken startade i april 2007. Källbacken har sju platser med inriktningen
rehabilitering och boendebedömning. Korttidsboendet Solbacken med sina nio platser som
finns sedan tidigare erbjuder växelvård, avlösning, korttidsplats ”i väntan på annat boende”
samt palliativ vård.  Efter att Källbacken har varit igång ett halvt år blev det aktuellt med en
utvärdering för att ge kommunens politiker och tjänstemän en bild av erfarenheterna från
verksamheten.

Metod

Genomförande

Två av kommunens visstidsanställda arbetsterapeuter fick uppdraget att genomföra
utvärderingen. Planeringen utarbetades i samråd med områdeschefen för Källbacken och
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Utvärderingen utfördes i intervjuform, genom
individuella intervjuer och fokusgrupper. En intervjuguide (se bilaga 1-4) utarbetades, med
frågeområden inriktade på att beskriva intervjupersonernas erfarenheter från verksamheten på
Källbacken. Frågeområdena rubricerades; Förväntningar, Nyttan av vistelsen på
Källbacken, Möjlighet att bibehålla det som har uppnåtts och Hinder och möjligheter
att bo kvar.

Urvalsgrupp

Erfarenheter insamlades från Källbackens tidigare gäster, anhöriga till gäster,
hemtjänstpersonal och hemtjänstens områdeschefer. 24 personer deltog i utvärderingen, och
samtliga utvaldes slumpmässigt. Urvalet gjordes på så sätt att namnet på varje individuell
person inom respektive kategori skrevs ned på papperslapp, ett namn per lapp. Namnlapparna
placerades i en behållare, varifrån intervjupersonernas namn drogs slumpmässigt ett efter ett.

Fem gäster och fem anhöriga blev utvalda till individuella intervjuer. Urvalet gjordes utifrån
Källbackens verksamhet under september 2007. Utvalda gäster och anhöriga utvaldes
oberoende av varandra som representanter för respektive kategori. Två av områdescheferna
utvaldes till individuell intervju. Hemtjänstens personal intervjuades i två fokusgrupper
bestående av sex personer per grupp. Deltagarna kom från samtliga utom en av
hemtjänstgrupperna. Fluxens hemtjänstgrupp såg ej möjlighet att kunna delta i utvärderingen.

Intervjupersonerna informerades muntligt och skriftligt om utvärderingen. Information
lämnades om att deltagandet var frivilligt och att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och
inte kan härledas till speciell person (bilaga 5-8).
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Datainsamling

Individuella intervjuer
En intervjuguide utformades baserad på de aspekter som var av intresse för utvärderingen.
Intervjuguiden användes som verktyg vid de individuella intervjuerna. En av utvärderarna
höll i intervjun, medan den andra antecknade det som sades. Anteckningarna användes vid
genomgång/analys, varefter innehållet skrevs ned till gemensam tolkning under respektive
frågeområde.

Fokusgrupp
Fokusgrupp är en kvalitativ intervjumetod, där en grupp deltagare intervjuas genom planlagd
diskussion utförd av en moderator och en medhjälpare. Under gruppdiskussionen kommer
kunskap och erfarenheter inom ett gemensamt område att belysas och framträda i samtalet.
En intervjuguide utarbetades för fokusgrupperna, och denna användes som grund vid
intervjuerna. Bandinspelning av intervjuerna gjordes, för att användas som ”stöd för minnet”.
En av utvärderarna ställde frågorna (hade rollen som moderator), medan den andra gjorde
anteckningar under respektive frågeområde (hade rollen som medhjälpare).
Bandinspelningarna och anteckningarna användes därefter vid genomgång/analys, och
innehållet sammanfogades till gemensam tolkning under respektive frågeområde.

Resultat

Resultaten har sammanställts utifrån de frågeområden som formulerats för intervjuerna.
Frågeområdenas rubriker nämndes i det inledande avsnittet Metod – Genomförande på
föregående sida. Sammanställning av intervjuer följer enligt nedanstående. Belysande citat är
skrivna i kursiv stil.

Förväntningar

Hemtjänstpersonalen, områdescheferna och tre av de anhörigas förväntningar är samstämmiga
vad gäller att omsorgstagarna ska bli lite bättre för att klara sin vardag för att kunna bo kvar
hemma. De delar även förväntningen att vistelsen på Källbacken ska ge en vitaminkick som
hjälper till att hålla humöret uppe för att orka bo kvar i hemmet.

Hemtjänstpersonalen har förhoppningar om att Källbacken ska vara en hjälp för
omsorgstagaren att hitta tillbaka till ett aktivt liv, att ”komma igång”. Det är ofta svårt för
hemtjänsten att motivera omsorgstagarna till att bli aktivare i vardagsaktiviteter i sitt eget
hem.

Områdescheferna ser boendebedömningarna på Källbacken som ett viktigt verktyg vid sina
beslut om boendeform för omsorgstagare. De uttrycker dessutom vikten av ett gott samarbete
mellan de olika aktörerna i teamet kring omsorgstagaren.

Två anhöriga förväntar sig avlastning respektive särskilt boende, och har i nuläget inga större
förhoppningar om förbättring av omsorgstagarens förmågor.

Två av omsorgtagarna uttalar konkreta mål för vistelsen på Källbacken. De tre andra
intervjuade uttrycker inga egna förväntningar och vet heller inte vilka förväntningar anhöriga
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och hemtjänsten kan ha. De tre sistnämnda kommer till Källbacken direkt från sjukhus, medan
de två andra kommer från sitt eget hem.

Områdescheferna berättar att de har lagt märke till att de omsorgstagare som själva söker
korttidsboende kan uttrycka vad de vill träna. De omsorgstagare som kommer direkt från
sjukhus kan inte precisera sina behov. Deras förväntningar speglas av den information som
områdescheferna och personal på sjukhuset ger.

De två omsorgtagare som har konkreta mål kan beskriva även att anhöriga har positiva
förväntningar. Anhörigas förväntningar överensstämmer med omsorgstagarens. Även
hemtjänstpersonalen och områdescheferna ger liknande beskrivningar av vad de tror om
anhörigas förväntningar på Källbacken. Förväntningarna är att omsorgstagaren ska bli
stimulerad till ökad aktivitet i vardagslivet och bli fysiskt starkare. Detta visar på att det finns
en samstämmighet kring förväntningar på Källbacken-vistelsen och det är uppenbart att
omsorgstagaren är huvudpersonen i teamet.

Områdescheferna berättar att de upplever att då anhöriga är delaktiga i planeringen för
omsorgstagarens rehabilitering ser de lättare möjligheterna att bo kvar hemma efter vistelsen
på Källbacken. En del anhöriga har uttryckt sin förvåning över att ett helt team har intresserat
sig för deras mor eller far.

Nyttan av vistelsen på Källbacken

I samtliga intervjuer påvisas att förbättringar har skett i omsorgstagarnas förmågor och att
deras motivation har ökat efter vistelsen på Källbacken. Det har utmynnat i att
omsorgstagarna har förändrat en del i sin vardag. Exempel på konkreta förändringar belyses
genom följande citat av tre omsorgstagare:
Jag använder rollatorn nu och sitter inte i rullstolen.
Jag var dålig på att gå med rollator. Nu går jag med rollator, så nog blev det bättre.
Jag har börjat diska sedan jag kom hem.

Fyra av fem anhöriga uttalar att en förbättring har skett i omsorgtagarens förmågor. Detta
uttrycks på följande sätt:

Hon behövde inte längre medicin för sin depression. Hon kunde laga frukosten själv efter att
hon hade tränat i köksaktiviteter och fick bekräftelse på att hon klarade dessa.

Fått idéer och hjälp med strategier för att självständigt klara vardagen som tillfälligt
funktionshindrad.

En anhörig säger följande:
Hon hjälper till att duka fram tallrikar och underlägg, så visst är det lite bättre.

En annan anhörig beskriver att hon själv som anhörig har blivit medveten om att inte alltid
hjälpa till. Den anhöriga har fått insikt i ”hjälp till självhjälp”. Hon berättar också att hennes
mor har blivit starkare i benen, vilket underlättar i förflyttningssituationer.
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Hemtjänstpersonalens intervjuer bekräftar att det är stor skillnad i omsorgstagarnas förmågor
efter vistelsen på Källbacken, men hemtjänstpersonalen säger att det är svårt att bibehålla
förmågorna efter en tid i hemmet.

Områdescheferna beskriver förändringar i biståndsbeslut efter vistelsen:
• En del omsorgstagare har fått ökade hemtjänstinsatser, för ett större aktivt deltagande i

vardagsaktiviteter
• Hos andra har inriktningen på biståndet förändrats från fysiska behov till mer sociala

behov
• Hos en del omsorgstagare har hemtjänstinsatserna kunnat minskas

Förändringarna påverkar arbetssätt/förhållningssätt hos personalen och har resulterat i
förändringar av omsorgstagarens vardag, vilket kan ses i de tidigare beskrivna exemplen
gällande omsorgstagarens förändrade förmågor.

Möjlighet att bibehålla det som har uppnåtts

Omsorgstagarna beskriver att deras möjligheter att bibehålla sina förmågor är:

…att göra det man kan  och att träna hela tiden i vardagsaktiviteter. Dessa beskrivningar är
inriktade på deras individuella förutsättningar, och omsorgstagarna nämner inte övriga aktörer
som kan bidra. En omsorgstagare uppger dock att hemtjänsten har stöttat henne i att själv
kunna ta sin kvällsmedicin.

Anhöriga menar att de på flera olika sätt kan bidra till att bibehålla förmågorna.
Ett sätt är att stödja genom att motivera till att ta emot hemtjänst. Ett annat sätt är att man som
anhörig vågar ställa krav, och inte hjälper till för mycket, det vill säga ”hjälp till självhjälp”.

En viktig roll som anhörig beskrivs av en anhörig på följande sätt:
…att känna sig delaktig i deras liv, att jag är viktig för dem. Men också att hon känner sig
viktig och är behövd.

Andra roller som anhörig är att hjälpa till i kontakterna med vårdgivare, att ge mer praktiskt
stöd genom att gå promenader och att följas åt vid inköp, att anpassa miljön exempelvis
genom att ta bort trösklar och mattor och se till att det finns ledstänger. Anhöriga poängterar
vikten av att deras mor eller far är med och bestämmer i dagliga bestyr.

Områdescheferna, som också är hemtjänstpersonalens arbetsledare anser att en helhetssyn ska
genomsyra hemtjänsten. De pekar också på att anhöriga är viktiga och kan bidra med sin del i
arbetet för omsorgstagarens bästa.

Hemtjänstpersonalen menar:
• att deras eget arbetssätt är avgörande för att omsorgstagarna ska bibehålla förmågorna –

”att arbeta med händerna på ryggen”
• att omsorgstagarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i vardagliga göromål
• att kommunikationerna mellan Källbacken och hemtjänsten behöver förbättras
• att det är viktigt att inte glömma bort den psykosociala miljön, utan att personalen kan ta

sig tid att sätta sig ned och prata med omsorgstagarna, särskilt om de inte har anhöriga.
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Hinder och möjligheter att bo kvar

Av de fem omsorgstagare som intervjuades ser ingen hinder eller problem för kvarboende i
eget hem i nuläget. Flera av dem beskriver istället flera möjligheter. En omsorgstagare säger:
Lägenheten är rymlig, och det går fint att använda rollatorn då det inte finns några trösklar
medan en annan säger:
Jag anpassar göromålen efter omständigheterna.

Tre av omsorgstagarna beskriver vikten av socialt nätverk och familjen för att bo kvar
hemma. Ingen av dem uttrycker sig i termer av trygghet-otrygghet, vilket däremot anhöriga,
hemtjänstpersonal och områdeschefer gör. En av omsorgstagarna som inte har hemtjänst i
dagsläget ser hemtjänst som en möjlighet till att bo kvar när hjälpbehovet ökar. Två anhöriga
uttrycker otrygghet som ett stort hinder, och berättar om den maktlöshet man känner som nära
anhörig. En av dem säger:
Jag var hem till henne så gott som varje dag, och hade dåligt samvete när jag for därifrån.

Den andra anhöriga uttrycker att otrygghet och ett stort hjälpbehov blev allt svårare att
tillgodose inom befintliga resurser för kommunens hemtjänst, och att det därför blev dags att
tänka på annat boende.

En tredje anhörig pekar på att:
Det går bra så länge hon inte är tjorvig och går ut och inte hittar hem.

Även hemtjänstpersonalen beskriver otrygghet som ett hinder för kvarboende. Otrygghet kan
upplevas då omsorgstagaren riskerar att ramla, inte har förmågan att larma och kanske går ut
på egen hand.

Såväl anhöriga som hemtjänstpersonal och områdeschefer pekar på att den fysiska miljön kan
utgöra ett hinder. Ett exempel är att det ibland kan krävas en större ombyggnation för att klara
boendet.

En av områdescheferna menar att även tillgången till samhällsservice är viktig ur
kvarboendesynpunkt, och nämner att också attityder och bemötande från omgivningen har
betydelse.

Hemtjänstpersonalen berättar att det kan vara problematiskt att arbeta i någon annans hem.
Det kan vara svårt att ”arbeta med händerna på ryggen” om man känner omsorgstagaren väl,
och då kan det vara svårt att säga nej till sådant som inte är klart uttryckt i
biståndsbedömningen. Därför efterlyser personalen målstyrda arbetsplaner som skrivs under
av de berörda, och som fungerar som ett kontrakt för arbetssätt och innehåll av insatserna.

Både hemtjänstpersonal och områdeschefer anser att en förutsättning för kvarboende är att
politiker även fortsättningsvis stödjer arbetet med ett synsätt som innebär att man tar tillvara
omsorgstagarens resurser i vardagliga aktiviteter.
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Diskussion

Erfarenheterna av korttidsboendet Källbacken har i denna utvärdering samlats in genom
individuella intervjuer och fokusgrupper. Synpunkterna har hämtats från omsorgstagare
(tidigare gäster på Källbacken), anhöriga, hemtjänstpersonal och områdeschefer inom
hemtjänsten. De två kvalitativa metoderna för att samla in erfarenheter har kompletterat
varandra och har fungerat väl för att ge en bild av deltagarnas synpunkter och erfarenheter. De
som har deltagit i utvärderingen kan ses som representativa deltagare för personer som har
erfarenhet av Källbacken.

Resultaten från utvärderingen visar på en genomgående positiv syn på Källbackens
verksamhet. De intervjuade omsorgstagarna uttrycker sina synpunkter på följande sätt:

…trivdes bra, och omsorgen var suveränt bra
…mer rörligt, fick se folk
…bra bemötande
…man vill gärna återkomma
…får möjlighet att se sina förmågor
…delaktig i vardagsaktiviteter
…bara rosor
…gemenskapen, att vara tillsammans och göra saker tillsammans

Av de ovan nämnda uttrycken kan vi utläsa att arbetssättet på Källbacken ger omsorgstagaren
motivation att kunna ”komma tillbaka” genom att fortsätta vara aktiv och att använda sina
förmågor. Beskrivningarna ger en bild av delaktighet, gemenskap och möjlighet för
omsorgstagaren att göra det han/hon kan. Vi tolkar det beskrivna som att vistelsen på
Källbacken ger omsorgstagarna ökad livskvalitet.

Arbetssättet på Källbacken utgår från ett rehabiliterande synsätt, där man sätter
omsorgstagarens egna önskemål i centrum. Teamet (undersköterskor, arbetsterapeuter,
sjukgymnast och sjuksköterska) gör bedömningar utifrån omsorgstagarens specifika resurser
och begränsningar såväl fysiskt, psykiskt som socialt. I arbetssättet ingår att stödja
omsorgstagaren att se sina resurser, och därigenom kunna arbeta för att överbrygga
begränsningar och finna lösningar för att kunna bo kvar hemma.

En anhörig uttalade tydligt ett önskemål om att hemtjänsten borde få arbeta på samma sätt
som Källbacken. Hon ansåg att hennes mamma skulle kunna använda sina förmågor mer i
daglig aktivitet i hemmet om möjlighet ges.

Hemtjänsten har uttryckt en önskan om att arbeta mer rehabiliterande. Detta sker till viss del i
dagsläget, men personalen ser olika hinder för att kunna göra det i den utsträckning som de
vill. Vi anser det väsentligt att identifiera dessa hinder, för att kunna vidareutveckla ett
rehabiliterande arbetssätt i hemtjänsten.

Under intervjuerna har följande hinder nämnts:
• Kommunikationen mellan Källbackens och hemtjänstens personal
• Arbetsorganisationen
• Att arbeta i någon annans hem
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Kommunikationen mellan Källbackens och hemtjänstens personal

Hemtjänstpersonalen har påtalat ett behov av att utveckla samarbetet med Källbacken för att
informationsöverföringen kring omsorgstagaren ska fungera bättre. I intervjuerna framkom
inte på vilket sätt kommunikationen ska kunna förbättras.

I dag fungerar det så att efter ett biståndsbeslut om korttidsboende görs ett hembesök av
Källbackens personal hos omsorgstagaren, ibland tillsammans med personal från hemtjänsten.
Under vistelsen på Källbacken görs uppföljningssamtal där teamet tillsammans med
omsorgstagare och anhöriga, områdeschef och ibland hemtjänstpersonal träffas. Utöver dessa
träffar sker sporadiska besök av hemtjänstpersonal på Källbacken, och telefonkontakt. I vissa
fall görs heminskolning av Källbackens personal, ibland tillsammans med personal från
hemtjänstgruppen.

Vi kan konstatera att detta inte är tillräckligt för en god informationsöverföring. Vi tror att det
krävs att omsorgstagarens kontaktperson är mer delaktig i rehabiliteringsprocessen på
Källbacken för att bibehålla förmågorna och som hemtjänstpersonalen menar att
”omsorgstagaren för en längre tid ska orka hålla motivationen uppe i det egna hemmet”. Det
här kan göras på ett naturligt sätt genom att kontaktpersonen besöker omsorgstagaren och
deltar i träningen under vistelsen på Källbacken. Det kan kompletteras med att man samtidigt
förlägger viss träning till omsorgstagarens eget hem. På det sättet kan hemtjänstpersonalen
stärkas i ett rehabiliterande arbetssätt med utgångspunkt från att tillvarata omsorgstagarens
förmågor. Omsorgstagaren får också bättre insikt om hur han/hon kan använda sina förmågor
hemma. Källbackens personal får bekräftelse på att träningsinriktningen överensstämmer med
problematiken i hemmiljön. Ett ömsesidigt utbyte är förutsättningen för en bra
kommunikation.

Arbetsorganisationen

Vi kan se att arbetsorganisationen idag har ett synsätt där rehabilitering ibland förknippas med
vissa fysiska träningsprogram utförda vid specifika tillfällen förlagda till beviljad
aktiveringstid som inte har samband med vardagsaktiviteter. Det kan innebära att
hemtjänstpersonalen ibland tvingas att prioritera bort träningen de gånger tiden inte räcker till.
Personalen brukar i första hand prioritera bort städinsatser, men vid en del tillfällen görs detta
även med tränings- eller aktiveringstiden. Både hemtjänstpersonal och områdeschefer
efterlyser riktlinjer från politikerna vad gäller prioriteringar.

Sedan Källbacken startade har vi sett en början till förändring i synsättet på rehabilitering. Det
kan ses exempelvis genom att man i biståndsbedömningar har beviljats mer tid för delaktighet
i vardagsaktivitet (rehabiliterande synsätt), exempelvis att vara med och koka sin morgongröt
(rehabiliterande arbetssätt) istället för att bli serverad.

Resursfördelningssystemet är ett flexibelt system som gynnar ett rehabiliterande arbetssätt,
eftersom insatserna växlar över tid beroende på omsorgstagarens behov. Ett rehabiliterande
syn- och arbetssätt är kostnadseffektivt över tid, ger livskvalitet för omsorgstagarna och
arbetsglädje för personalen.
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Att arbeta i någon annans hem

Hemtjänstpersonalen uttrycker att det jämfört med institution kan vara svårare att arbeta i
någon annans hem. Det är svårt att ställa krav, samtidigt som hänsyn ska visas för
omsorgtagarens integritet och självbestämmande i det egna hemmet. Personalen beskriver att
det är svårt att säga nej till omsorgstagarens önskemål, till sådant som inte är klart uttryckt i
biståndsbedömningen. Därför efterlyser personalen målstyrda arbetsplaner, som fungerar som
ett kontrakt mellan omsorgstagare och hemtjänst.

Den beskrivna problematiken understryker ett behov av utbildning och handledning i
rehabiliterande syn- och arbetssätt, detta för att stödja personalens profession inom
hemtjänsten.

Utvärderingen visar att vissa områden kan vidareutvecklas ytterligare. Som ett resultat av
utvärderingen vill vi som utredare föreslå socialnämnden att ge berörda tjänstemän i uppdrag
att arbeta för en utveckling av följande områden:
• Utveckla samarbetet mellan hemtjänsten och Källbacken
• Utveckla ett rehabiliterande syn- och arbetssätt i dagliga aktiviteter
• Utveckla arbetet med målstyrda arbetsplaner och SIV-planer (samordnade individplaner)

som ett gemensamt verktyg för de berörda (omsorgstagaren, anhöriga, personal inom
hemtjänst och på Källbacken, primärvården).

Konklusion:
Resultaten från intervjuerna visar att samtliga intervjuade grupper beskriver positiva
erfarenheter av Källbacken som stöd för att kunna bo kvar i eget hem, om än bara för
ytterligare någon tid. Sammanfattningsvis pekar utvärderingen på att politikernas beslut om
att satsa på korttidsboendet Källbacken har varit till nytta för tillämpningen av
kvarboendeprincipen med livskvaliteten i fokus.
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Bilaga 1

KORTTIDSBOENDET KÄLLBACKEN SOM STÖD FÖR
KVARBOENDE

INTERVJUGUIDE –  OMSORGSTAGARE

Förväntningar på Källbacken
- Vilka förväntningar har du gällande vistelsen på Källbacken?
- Vilka förväntningar tror du att hemtjänstpersonalen har?
- Vilka förväntningar tror du att dina anhöriga har?

Nyttan av vistelsen på Källbacken
- Har du ändrat på någonting i din vardag efter vistelsen på Källbacken?
- Gör du andra saker nu jämfört med tidigare?

Möjlighet att bibehålla det som har uppnåtts
- Hur tycker du att man bäst kan göra för att bibehålla sina förmågor, och kanske rentav

kunna förbättra dessa? Hur kan man gå vidare i sin hemmiljö?
- Upplever du att hemtjänsten har ändrat sitt arbetssätt/förhållningssätt? Om ja, ser du

förändringen som ett stöd i din vardag?

Hinder och möjligheter att bo kvar hemma
- Vad kan problemen vara i hemmet?
- Vad kan försvåra kvarboende i det egna hemmet?
- Vad kan vi göra för att förbättra möjligheten till kvarboende?
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Bilaga 2

KORTTIDSBOENDET KÄLLBACKEN SOM STÖD FÖR
KVARBOENDE

INTERVJUGUIDE – ANHÖRIGA

Förväntningar på Källbacken
- Vilka förväntningar har du gällande din anhörigs vistelse på Källbacken?
- Vilka förväntningar tror ni att hon/han har?

Nyttan av vistelsen på Källbacken
- Har du sett någon skillnad i er anhörigs förmågor efter vistelsen?
- Om ja, kan ni beskriva skillnaden?
- Har något ändrats i din anhörigs vardag efter vistelsen på Källbacken?

Möjlighet att bibehålla det som har uppnåtts
- Hur tycker du att man bäst kan göra för att bibehålla förmågorna, och kanske rentav kunna

förbättra? Hur kan man gå vidare i hemmiljön?
- Kan du som anhörig vara delaktig i att stödja förmågor och möjlighet till aktivitet?

Hinder och möjligheter att bo kvar hemma
- Vad kan problemet vara för att bo kvar i hemmet?
- Vad kan du som anhörig göra för att minska hinder i vardagen?
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Bilaga 3

KORTTIDSBOENDET KÄLLBACKEN SOM STÖD FÖR
KVARBOENDE

INTERVJUGUIDE – OMRÅDESCHEFER

Förväntningar på Källbacken
- Vilka förväntningar har ni gällande omsorgstagarnas vistelse på Källbacken?
- Vilka förväntningar tror ni att omsorgstagarna har?
- Vilka förväntningar tror ni att anhöriga har?
- Skillnad i förväntningar om det gäller; boendebedömning eller träningsvistelse?

Nyttan av vistelsen på Källbacken
- Har ni sett någon skillnad i omsorgstagarnas förmågor efter vistelsen?
- Om ja, kan ni beskriva skillnaden?
- Har vistelsen på Källbacken resulterat i förändrat biståndsbeslut? Exemplifiera vilken typ

av förändring.
- Har ni förändrat ert arbetssätt/förhållningssätt?
-  Har vistelsen resulterat i förändring av omsorgstagarens vardag?

Möjlighet att bibehålla det som har uppnåtts
- Hur tycker ni att man bäst kan göra för att bibehålla förmågorna, och kanske rentav kunna

förbättra? Hur gå vidare i hemmiljön?

Hinder och möjligheter att bo kvar hemma
- Vad kan problemen vara i hemmet?
- Vad kan försvåra kvarboende, konkretisera.
- Vad kan vi göra för att förändra/förbättra förutsättningarna för kvarboende?
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Bilaga 4

KORTTIDSBOENDET KÄLLBACKEN SOM STÖD FÖR
KVARBOENDE

INTERVJUGUIDE – FOKUSGRUPP HEMTJÄNSTEN

Förväntningar på Källbacken
- Vilka förväntningar har ni gällande omsorgstagarnas vistelse på Källbacken?
- Vilka förväntningar tror ni att omsorgstagarna har?
- Vilka förväntningar tror ni att anhöriga har?
- Skillnad i förväntningar om det gäller; boendebedömning eller träningsvistelse?

Nyttan av vistelsen på Källbacken
- Har ni sett någon skillnad i omsorgstagarnas förmågor efter vistelsen?
- Om ja, kan ni beskriva skillnaden?

Möjlighet att bibehålla det som har uppnåtts
- Hur tycker ni att man bäst kan göra för att bibehålla förmågorna, och kanske rentav kunna

förbättra? Hur gå vidare i hemmiljön?

Hinder och möjligheter att bo kvar hemma
- Vad kan problemen vara i hemmet?
- Vad kan försvåra kvarboende, konkretisera.
- Vad kan vi göra för att förändra/förbättra förutsättningarna för kvarboende?
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Bilaga 5

Älvsbyn den 30 oktober 2007

Till

Hej!
Vi är två arbetsterapeuter inom äldreomsorgen som har fått i uppdrag av
Älvsbyns kommun att ta reda på hur kommunens satsning på korttidsboendet
Källbacken upplevs. Vi skickar brevet till Dig eftersom Du har erfarenhet av
Källbacken som gäst.

Utvärderingen kommer att göras i intervjuform och tar cirka 45 minuter. Vi
hoppas att vi får besöka Dig i hemmet för ett samtal. De synpunkter som Du
lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, dvs de kommer inte att kunna
härledas till speciell person.

Vi ringer Dig inom några dagar för att höra om Du vill delta, vilket vi
naturligtvis hoppas att Du har möjlighet till.

Med vänlig hälsning

Ingegerd Skoglind-Öhman Katrine Christensen
070 – 698 90 83 070 – 392 40 13
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Bilaga 6

Älvsbyn den 30 oktober 2007

Till

Hej!
Vi är två arbetsterapeuter inom äldreomsorgen som har fått i uppdrag av
Älvsbyns kommun att ta reda på hur kommunens satsning på korttidsboendet
Källbacken upplevs. Vi skickar brevet till Dig eftersom Du har erfarenhet av
Källbacken som anhörig.

Utvärderingen kommer att göras i intervjuform och tar cirka 45 minuter. Vi
hoppas att vi får träffa Dig för ett samtal i ett samtalsrum på Nyberga. De
synpunkter som Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, dvs de kommer
inte att kunna härledas till speciell person.

Vi ringer Dig inom några dagar för att höra om Du vill delta, vilket vi
naturligtvis hoppas att Du har möjlighet till.

Med vänlig hälsning

Ingegerd Skoglind-Öhman Katrine Christensen
070 – 698 90 83 070 – 392 40 13
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Bilaga 7

Älvsbyn den

Till

Hej!
Vi är två arbetsterapeuter inom äldreomsorgen som fått i uppdrag av Älvsbyns
kommun att ta reda på hur kommunens satsning på korttidsboendet Källbacken
upplevs. Vi skickar brevet till Dig eftersom Du har erfarenhet av Källbacken
som områdeschef i kommunen.

Utvärderingen kommer att göras i intervjuform och tar cirka 45 minuter. Vi
hoppas att Du kan träffa oss för ett samtal i ett samtalsrum på Nyberga. De
synpunkter som Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, dvs de kommer
inte att kunna härledas till någon speciell person.

Vi ringer Dig inom några dagar för att höra om Du vill delta, vilket vi
naturligtvis hoppas att Du har möjlighet till.

Med vänlig hälsning

Ingegerd Skoglind-Öhman Katrine Christensen
070 - 698 90 83 070 – 392 40 13
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Bilaga 8

Älvsbyn den

Till

Hej!
Vi är två arbetsterapeuter inom äldreomsorgen som har fått i uppdrag av
Älvsbyns kommun att ta reda på hur kommunens satsning på korttidsboendet
Källbacken upplevs. Vi skickar brevet till Dig eftersom Du har erfarenhet av
Källbacken som anställd i kommunens hemtjänst.

Utvärderingen kommer att göras i intervjuform i så kallad fokusgrupp bestående
av sex intervjupersoner. Intervjun beräknas ta cirka en timme. Vi hoppas att Du
kan träffa oss för en sådan intervju i ett samtalsrum på Nyberga. De synpunkter
som Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, dvs de kommer inte att
kunna härledas till någon speciell person.

Vi ringer Dig inom några dagar för att höra om Du vill delta, vilket vi
naturligtvis hoppas att Du har möjlighet till.

Med vänlig hälsning

Ingegerd Skoglind-Öhman Katrine Christensen
070 - 698 90 83 070 – 392 40 13


