
  

Svensk grundlag förutsätter att ingen medborgare ska 
kunna utsättas för samhälleligt tvång utan lagstöd 



  

 
Utbildningspaket Nollvisionen 
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Handbok 
Informationsfilm för ledare 
Webbutbildning  
Anhörigskrift 
Mobilapp personal  
Mobilapp anhöriga 
  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar är ett utbildningspaket för dig som arbetar inom vård och omsorg och som aktivt vill arbeta för att minska användningen av tvingande och begränsande åtgärder. Utbildningen består av sex delar som kompletterar varandra: 



  

•Halvdagsutbildning i 
 Nollvision - för en demensvård utan tvång och begränsningar: 
 
En halvdagsutbildning i Nollvisionen , med reflektion i gruppen utifrån dilemman som visas i utbildningen. Hela 
det tvärprofessionella teamet genomför utbildningseftermiddagen gemensamt 
 

 
•Tre reflektionstillfällen 
I mindre grupper med stöd av frågor och Lars Sondes berättelse ”Om hur lätt det är att förminska en människa”, 
obligatorisk närvaro för alla medarbetare 
 
Innehåll: frågor tagna ur ”Förslag på frågor till internutbildning”  från Demenscentrum / Nollvision - för en 
demensvård utan tvång och begränsningar / Handboken-verktygslådan 
 

 
ldningsinsatse 

Resultat Intervention 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Monica till Helle: Har Du något exempel på hur man har arbetat med att implementera ett personcentrerat arbetssätt I praktiken?Helle berättar om Angereds projektet



  

Bärande frågeställningar 
• Vilka fördelar finns med en nollvision? 

• Vad är det värsta som skulle kunna hända, om inte tvingande åtgärder 
används? 

• Hur skiljer sig vårt arbetssätt idag mot hur vi skulle vilja arbeta för att nå 
upp till Nollvisionen? 

• Finns det några hinder för att förverkliga Nollvisionen? 

 



  

Upplevelser från deltagare 

Uppskattat    Engagerande   Idéväckande    
 Skapa nya rutiner    Bekräftande  
 

Sagt efter reflektion : 

”Att få tid till att sitta tillsammans och ventilera, påminnas 
och stärkas är något alla medarbetare eftersöker. Det finns 
en önskan om fler regelbundna personalmöten, att få prata 
igenom t.ex. en incident som kändes svår” 
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UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA 
FAKULTETEJ 



  

Upplevda effekter på Bjöla 
• Nya idéer och tankar växer fram  

• Levnadsberättelsen är viktig 

• Starkare teamkänsla 

• Arbetar mer förebyggande 

• Samarbeta med anhöriga – se dem som en tillgång 

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Levnadsberättelse- Önskemål om  välkomstsamtal innan boende flyttar inTeamkänsla - De reflektionsgrupper där SSK samt rehab.personal varit med i har varit lärorikt, uppskattat och stärkt samarbetet                    - Ett tydligt gemensamt ”tänk” bland alla medarbetare – vi ser samma problem och samma möjligheter i alla grupperArbetar mer förebyggande-Vi arbetar för att skapa en lugn miljö



  

Upplevda effekter på Sehlstedtsgatan 
• Nollvisionen diskuteras på enheterna 

• Fördjupat personcentrerat tänkande i olika situationer 

• Givande med gemensamma reflektioner för dag/natt- samt HSL-
personal 

• Svårt för nattpersonal att delta i reflektionstillfällen dagtid 

 



  

Vad kan vi lära av detta?   
• SveDem kan användas för utveckling av omvårdnaden 

• Personlig omsorg är flexibel – både mellan individer och för 
individen över tid 

•  Gemensam kontinuerlig reflektion skapar förutsättningar för 
att omsätta kunskap i praktiken och utveckla personcentrerad 
omvårdnad  

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inom SveDems SÄBO-modul framförallt frågorna kring levnadsberättelsen, individuella miljöanpassningar och personcentrerade aktiviteter som bidragit som tankeväckare. Andra frågeområden uppskattas av sjuksköterskor och enhetschefer som en hjälp i kvalitetsarbetet.


