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Socialt program 

Värnamo kommuns program för det sociala innehållet inom äldreomsorgen 
beskriver hur personal ska arbeta för att möta äldres sociala behov. Med en 
stark känsla av meningsfullhet klarar människor påfrestningar bättre och har 
lättare att förstå sig själva och den eventuella livsförändring de möter. Det 
sociala innehållet i vardagen är betydelsefullt för att människor, oavsett ålder, 
ska uppleva en meningsfull vardag. Således innebär det sociala innehållet att 
utforma dagen så att den ger brukaren välbefinnande, meningsfullhet och ett 
värdigt liv genom social gemenskap i självvalda aktiviteter. 

Värdegrund

Värdegrunden i socialtjänstlagen tydliggör att omsorgen ska inriktas på att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Detta 
tydliggörs även i Värnamo kommuns lokala värdighetsgaranti.

Begreppet socialt innehåll

Det sociala innehållet kan ses utifrån tre perspektiv, där det första perspektivet 
och kärnan handlar om ”du och jag-mötet” mellan brukare och personal. 
Bemötande med respekt för individen har avgörande betydelse för brukarens 
livskvalitet, liksom att genom egna val påverka sin dagliga tillvaro.  
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Behoven i vardagen varierar till följd av den äldres hälsotillstånd och 
hjälpbehov. Ibland räcker orken inte till för att engagera sig i olika aktiviteter 
eller till att umgås med andra. Då är det särskilt viktigt att ”du och jag mötet” 
är av god kvalité. 

Det andra perspektivet handlar om aktiviteter och meningsfullheter på 
enheten som också har betydelse för välbefinnande och värdigt liv. Dessa 
aktiviteter kan utföras enskilt eller i grupp och kräver små resurser och utförs 
främst av enhetens personal. Det kan vara en del av de vardagliga rutinerna; 
trevliga måltider, deltagande i vardagssysslor och planerade aktiviteter som 
helgfirande, sångstunder med mera. 

Det tredje perspektivet berör inplanerade större händelser och samman-
komster som kräver mer resurser, såsom underhållning, utflykter och övrig 
samvaro som också kan ge välbefinnande och meningsfullhet.

Organisation 

Genomförandeplan och kontaktman
Det sociala innehållet ska vara individanpassat och utgå från brukarens en-
skilda önskemål. De dagliga rutinerna på enheten ska genomföras på ett 
sådant sätt att brukaren blir sedd, hörd och lyssnad på. Brukaren ska också 
ges möjlighet att genom egna val påverka sin vardag. 

Brukarens önskemål och behov av meningsfullhet och socialt innehåll i 
vardagen ska tydligt beskrivas i genomförandeplanen. Planen beskriver hur 
individuellt beviljade insatser ska genomföras. Vid inflyttning till särskilt 
boende erbjuds varje brukare en kontaktman. Det är kontaktmannens roll att 
tillsammans med brukaren upprätta genomförandeplanen och därefter göra 
uppföljning vid behov, men minst var sjätte månad. 

Aktivitetsombud
På varje enhet (särskilt boende)finns det ett eller två utvalda aktivitetsombud. 
Deras uppdrag är att ta huvudansvar för aktiviteter på enheten, agera stöd för 
kontaktmän och samarbeta med dagverksamheten. 

Dagverksamhetspersonal
Dagverksamheten erbjuder sammankomster med ett varierat innehåll som 
uppmuntra till aktivitet och social gemenskap. Brukarnas önskemål och 
intressen utgör grunden för aktivitetsutbudet. Dagverksamhetspersonalen 
samarbetar med aktivitetsombuden samt finns till hands för att stötta 
omvårdnadspersonal i utformandet av aktiviteter och kultur. 

Individkonferens 
Vid detta forum samlas flera yrkeskategorier (omvårdnadspersonal, sjuk-
sköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och områdeschef) för att samtala om 
varje brukare. Målet är att brukarens samlade behov av omsorg, vård och 
rehabilitering tillgodoses. Brukarens sociala behov bör belysas utifrån varje 
yrkeskategori för att på bästa sätt stödja brukarens välbefinnande.
  


