
 

In och utflyttningar 
12 personer har flyttat till Munkberga under 2017. 

8 personer har avlidit och 3 personer har flyttat till annat vård-och omsorgsboende.  

 

Demokrati och öppenhet 
Mål: Att skapa förutsättningar för en meningsfull dag för våra boende genom att 

stötta och stärka självkänslan, bevara de förmågor som finns kvar samt få hjälp och 

stöd med det som inte fungerar. 

Resultat: Våra insatser har byggt på respekt för den enskildes behov och vi har 

upprättat genomförandeplaner för samtliga boende. Vi har även lagt stor vikt vid att 

få ta del av den boendes levnadsberättelse. 

Boende och närstående har inbjudits till ett ” öppet hus dag ” vid ett tillfälle under 

sommaren där man bjöds på kaffe med dopp. Vi hade samtidigt besök av 

lantgårdens djur. 

Anhöriga har inbjudits till anhörigträff våren 2017, där vi hade en föreläsare Dagny 

Wikström som berättade om demenssjukdom och bemötande vid denna sjukdom. 

Boendechefer, vårdpersonal och kontaktpolitiker medverkade vid dessa träffar. 

 

Livsmiljö 
Mål: Alla lägenheter är den enskildes privata bostad, där man har sina egna saker. 

Man ska kunna bli lämnad i fred om man så vill.  
Resultat: Vi har arbetat för att de boende inte ska utsätts för beslut eller 

diskussioner ” över huvudet” på dem. 

Alla som bor på Munkberga beviljas färdtjänst med ledsagare för att underlätta 

kontakt med anhöriga och vänner. 

 

Personal 
Mål: Vi lägger stor vikt vid att personalen känner till våra mål och prioriteringar. 

Att uppnå en god arbetsmiljö för personalen för att ge en positiv arbetsplats 

gemenskap och personlig utveckling. 

Resultat: Alla arbetsgrupper har i början av 2017 haft en egen planeringsdag för 

informationsutbyte och utveckling av arbetsmetoder. Vi har även regelbundna 

arbetsplatsträffar för att ge och ta information från varandra. Boendepatrullen har 

avlastat personalen vissa arbetsuppgifter som uppackning av tvätt och förrådsvaror 

och viss städning. 
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Projekt trädgård 

Mål: Trädgården ska vara i ständig utveckling för att utemiljön ska stimulerar alla 

våra sinnen. Den ska vara tillgänglig för våra boenden och personalen. 

Resultat: Vi har erbjudit aktiviteter och utevistelse, där de boende fått möjligheter 

att träffa andra och vistas i friska luften, gå promenader uppleva naturen för att 

känna meningsfullhet. Det har även kunnat minska oro, aggressivitet, förbättra sömn 

och ge ett ökat välbefinnande. 

 

Projekt ”stimulera sinnen genom beröring, musik och konst” 

Mål: Att hjälpa den demenssjuke att bevara sin känsla av identitet, uttrycka känslor 

och motverka isolering 

Resultat: Varje vecka har vi haft aktiviteter i form av ex. fotbad, massage, 

fredagsmys, musikevenemang och abstrakt akvarellmålning. Aktiviteterna har varit 

välbesökta och uppskattade. Man har skrattat tillsammans och känt samhörighet. 

 

Projekt ”rör på kroppen-bli piggare i knoppen” 

Mål: Ökad fysisk aktivering för att förbättra balans och gångförmåga, benstyrka och 

rörlighet. 

Resultat: Rolig gymnastik i form av sittcirkus och Playa del Sol, sittgympa och 

utepromenader. Många boende har deltagit och visat glädje över att vara med och 

röra på sig. 

 

Utbildningar 

Alla enheter har haft en planeringsdag/ enhet där vi pratade bland annat om 

kontaktpersonsrollen. 

Personalen på Munkberga har deltagit i de centrala utbildningar och föreläsningar 

som äldreomsorgen erbjudit. Bland annat brandutbildning, uppföljning av 

dokumentationssystemet Viva och införande av självservice. 

Sjuksköterskorna var på demensdagen i Umeå och psykiatriutbildning.  

Kvalitetsgruppen har varit på kvalitetsmässa på Piteå havsbad 

Ekonomi 
Av en budget på 18 699 800 kr fick vi ett underskott på 514 000 kr. 

Bemanning:  
Vi har haft 33,4 årsarbetare, undersköterskor och sjuksköterskor fördelat mellan dag 

-och nattpersonal. Under 2017 har bemanning utökats nattetid.   

Detta har vi arbetat med att utveckla: 

Socialt innehåll i vardagen Under 2017 har vi fortsatt arbetet med att fokusera på 

den boendes önskemål och intressen när det gäller innehåll i vardagen. Vi har ökat 

antalet aktiveringstillfällen, och erbjuder nu någon form av gemensam aktivering 

varje vardag. Därutöver har man erbjudit enskilda aktiviteter efter intresse. 

Samarbete med idrottsföring och näringsliv under projektet ”Lagkamrat” har vi fått 

ta del av under sommaren 20106. De boende har bjudits på ”Nobel lunch vi har haft 

flera ”Pub kvällar ” med underhållning, samt olika teman med musik. 

 



Praktisk Professionell Planering Vi har fortsatt arbetet med att planera, strukturera 

och tydliggöra våra arbetsuppgifter för att kunna erbjuda god omvårdnad som är 

individuellt anpassad till boende på Munkberga. 

Trädgård och rörelsepark: Vår trädgård är under ständig utveckling. Vi har arbetat 

för att utemiljön ska stimulera alla våra fem sinnen: lukt, känsel, syn, hörsel och 

smak. Rörelseparken har varit tillgänglig för boende, närstående och personal. 

Trädgårdsgångarna används året runt, de skottas och sandas på vintern för att kunna 

använda trädgården även den kalla årstiden. 

 

Läkemedelsgenomgångar Samtliga boende på Munkberga har under 2017 fått 

genomgång av sina ordinerade läkemedel av läkare, sjuksköterska och 

kontaktperson. 

 

Lokala värdighetsgarantier Vi har diskuterat värdighetsfrågor och etiska 

dilemman på våra arbetsplatsträffar och handledningstillfällen. Munkbergas 

värdegrundsambassadörer har varit ledare i handledningsgrupperna. 

 

Kontaktpersonsrollen Förtydligat kontaktpersonsrollen för all personal vid 

planeringsdagar. Kontaktpersonsrollen bygger på en förtroendefull och ödmjuk 

relation till den boende och dennes närstående. 

 

Dokumentation Vi har fortsatt arbetet med att utveckla dokumentationen i Viva, 

men det har funnits tekniska svårigheter i systemet som gjort att arbetet har varit 

”trögt”. De tekniska svårigheterna åtgärdedes i slutet av året. 

 

Information Munkberga har startat en egen Face Book sida under 2016 som fortsatt 

vara verksam 2017. Vi har fått över 200 följare och mycket uppskattning för vårt 

arbete. Personalen har gjort flera inlägg kontinuerligt. 
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