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Medskaparprojektet–
tillsammans skapar vi Sveriges ledande omsorg
Vård-och omsorgsförvaltningen i Forshaga kommun står i startgroparna
för att driva igång ett Medskaparprojekt, där medborgaren och
medarbetarna är med och skapar omsorgen. Projektet syftar till att
höja kvalitén för de verksamheten är till för och målet är
Sverigeledande omsorg!
Varmt välkommen!
Varmt välkommen till Forshaga kommun! Här inkluderas alla och våra
olikheter är vår styrka. Mänskliga rättigheter sätter ramarna för våra ord och
våra handlingar. För att lyckas är medborgaren och brukaren vår viktigaste
röst, och projektet ska undersöka vad som egentligen skapar värde för de
verksamheten är till för.

Kickstart!
Måndag 20 september hålls en kickoff för fackliga, intresseorganisationer,
medarbetare och politiker.

Medarbetaren – vår viktigaste resurs
Medarbetarna är vår viktigaste resurs, hos våra sjuksköterskor,
omvårdnadspersonal och biståndsbedömare etc., finns kompetensen och
erfarenheter, just det ska projektet ta tillvara på. Medarbetare tillsammans med
brukare, anhöriga och medborgare kommer genom projektet bidra med ett än
mer värdeskapande arbetssätt.

Medskaparprojektet
Projektet syftar till att höja kvaliteten till en lägre kostnad, med effekten ökad
arbetsglädje. Tillsammans med medarbetare och de medborgare
verksamheten är till för kommer vård- och omsorgsförvaltningen arbeta fram
Forshagamodellen. Den kommer utgå från syftet med verksamheten samt
lägga fokus på det som är av vikt och värde för de verksamheten är till för.
Brukaren blir medskapare i vården och inte bara mottagare.
Vad Forshagamodellen kommer innebära vet vi först efter projektet! Vi har
idag ramarna och vet vilka delar vi önskar ska finnas med, men hur är just det
medarbetarna tillsammans med brukarna ska vara med och skapa genom
Medskaparprojektet.
Följ med på vår resa mot en Sverigeledande omsorg!
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Kontakt
Therese Weng, projektledare
Telefon: 054- 17 20 66
E-post: therese.weng@forshaga.se
Patricia Henriksson, områdeschef/projektägare
Telefon 054- 17 20 99
E-post: patricia.henriksson@forshaga.se
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