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PÅ GÅNG I ALE

VARITÉ CAPRICE

Varmt välkommen till mu-

siktreornas sceniska konsert 

med stor musikalisk variation. 

Premiär onsdag 4 maj kl 19.00. 

Även torsdag 5 maj kl 19.00 

samt dagtid på torsdag och 

fredag kl 10.00 och kl 12.30. 

Gratis inträde. Plats: Teatern på 

Ale gymnasium.

Är du bekymrad över din eller 

någon anhörigs alkoholdrickande 

eller droganvändande? Då kan du 

vända dig till en kurator med lång 

erfarenhet av arbete med dessa 

frågor. Öppen telefonmottagning 

måndag–torsdag kl 13.00–14.00. 

Tfn 0303 37 12 84. Kort väntetid 

för personligt besök. Du kan vara 

anonym. Besöksadress till vuxen-

enheten på individ-och familje-

kontoret: Brattåsstigen 6 i Surte.

Är du orolig?

Det är lite fult att skryta. Men 

ibland bara måste man. I dagarna 

när samarbetsorganisationen GR 

bjuder in till äldreomsorgsmässa i 

Göteborg ställer Ale kommun upp 

och visar tre riktiga ”skrytprojekt”. 

Det är fjärde gången som mässan 

arrangeras och i år heter den ”God, 

bättre, bäst”. Syftet med mässan är 

att personal inom äldreomsorgen 

ska kunna utbyta och visa upp 

kunskaper och erfarenheter med 

varandra inom olika kommuner.

Marie Holmqvist som är enhetschef 

på Fridhems äldreboende har ar-

betat med Ale kommuns bidrag till 

mässan Mötesplats äldreomsorg. 

Nu är hon och äldreomsorgens 

ledningsgrupp riktigt stolta med 

att kunna visa upp tre spännande 

projekt från Ale till de övriga mäss-

deltagarna.

– Eller projekt och projekt, det är 

ju faktiskt så att detta som vi kom-

mer att berätta om händer i vår 

äldreomsorg i vardagen. Jag tycker 

att det har varit spännande, lärorikt 

och givande att få delta i detta 

arrangemang. Det här är tre projekt 

som vi gärna fortsätter att utveckla, 

säger Marie Holmqvist.

Gymnasister och äldre

Ett av projekten – Alltid på en 

torsdag – förenar äldrevården och 

gymnasieskolan. Elever från om-

vårdnadsprogrammet har schema-

lagd tjänstgöring på ett äldrebo-

ende varannan torsdag som ett 

moment i sin utbildning. Där får 

de arbeta med socialt innehåll i 

de äldres vardag. De äldre får mer 

besök, undersköterskorna lastas 

av och ungdomarna får varva teori 

med praktik. Ett enkelt, effektivt 

samarbete som inte innebär några 

merkostnader. Bara vinster. 

– En av vårdlärarna på Ale 

gymnasium, ungdomarna och 

undersköterskor ska föreläsa om 

projektet på ett seminarium, berät-

tar Marie Holmqvist.

Ett annat projekt 

som också får en 

möjlighet att föreläsa 

är Frivilliga krafter i 

Ale. Projektet är ett 

samarbete där ett 

antal organisatio-

ner – brukarråden 

i Ale genom Norra 

(Älvängen), Ale Demensförening, 

Röda korset, Ale kontakt och stöd-

verksamhet, folkhälsoplaneraren 

och anhörigkonsulenten – har gått 

samman för att på frivillig basis 

hjälpa och stödja andra och varan-

dra genom att umgås i olika forum 

och skapa mötesplatser. 

Processkartläggning

Förutom Alltid på en torsdag och 

Frivilliga krafter i Ale kommer ett 

tredje projekt att visas upp i Ales 

monter på mässan. Det handlar 

om hur anställda på äldrebo-

endena Trollevik, Vikadam och 

Klockareängen har genomfört en 

processkartläggning 

enligt Lean concept. 

Arbetssättet har 

medfört att man 

strukturerat upp 

verksamheten. Allt är 

på sin plats, medar-

betare behöver inte 

avbryta sina arbets-

moment för att leta 

efter material eller hjälpmedel. En 

planeringstavla har tagits fram för 

verksamheten så att personal har 

översikt över alla praktiska moment 

som behöver utföras. Personalen 

har inventerat tid, vilket i slutän-

dan dels har inneburit att man 

kan lägga mer tid på att arbeta 

med socialt innehåll i vardagen 

för brukaren och dels har gett mer 

arbetsro för medarbetaren.

Personal inom äldreomsorgen 

i kommunen kommer att kunna 

se detta och mycket mera på 

Mötesplats äldreomsorg som 

hålls i Göteborg onsdag 4 maj och 

torsdag 5 maj. 

– Kunskapsutbyte och kunskaps-

påfyllnad mellan verksamheter och 

olika professioner känns väldigt 

givande och inspirerande. Vi 

behöver påfyllning då vi arbetar i 

relation med andra människor och 

behöver kunna möta allas olika 

behov. Det är både  ett uppdrag 

och en utmaning för oss, förklarar 

Marie Holmqvist.  

Äldreomsorgen går på mässa

Lärare, elever och undersköterskor från Alltid på en torsdag (stora bilden), representanter för olika frivilligorganisatio-
ner (nedre vänstra bilden) och personal som varit involverade i processkartläggningen (nedre högra bilden).

En äldre dam spelar Fia med knuff med en elev från omvårdnadsprogrammet.

Godmansförening?

Nu är resultatet av höstens Ung-

domsenkät Lupp bearbetad och 

klar. Lupp står för ”lokal uppfölj-

ning av ungdomspolitiken” och 

är en livsstilsenkät, framtagen av 

Ungdomsstyrelsen. Flera andra 

kommuner i Sverige genomför 

motsvarande undersökningar. 

Första gången undersökningen 

gjordes i Ale var 2007.

Under hösten 2010 var det dags 

för uppföljningen och då fick 

samtliga Aleelever i åk 8 och i år 

2 på gymnasiet svara på Lupps 

frågor om fritid, skola, politik, in-

flytande, trygghet, hälsa (inklude-

rar alkohol, narkotika och tobak), 

arbete samt framtid. 

Är du intresserad att ta del av 

resultatet gå in på www.ale.se/

lupp. Vid frågor och funderingar, 

kontakta gärna projektledarna 

Sven Nielsen tfn 0704 32 01 15  

eller Lotti Klug tfn 0704 32 01 21.

Resultatet av Lupp

Gode män och förvaltare, är 

ni intresserade av att starta en 

godmansförening i Ale? Mejla 

namn och kontaktuppgifter till 

overformyndare@ale.se.

Ett enkelt, effek-
tivt samarbete 
som inte inne-
bär några mer-
kostnader. Bara 
vinster.


