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Rutin för Uppsökande uppdrag  

Bakgrund 

Ett av uppdragen som åligger aktivitetshusen i avtalet med Vellinge kommun är 

att arbeta förebyggande mot ofrivillig ensamhet samt erbjuda stöd till anhöriga 

som vårdar en närstående med långvarig sjukdom, äldre eller person med 

funktionsnedsättning, genom bland annat s k uppsökande uppdrag. Samtalsstöd 

och vägledning ska ges både individuellt och i grupp och ska också vid behov 

ske genom uppsökande verksamhet t.ex. via hembesök. Aktivitetshusen ska ge 

en möjlighet för människor att mötas och bryta sin isolering och därigenom ge 

förutsättningar för att kunna bo kvar i sin bostad så länge som möjligt.   

Vad är uppsökande uppdrag 

Uppsökande uppdrag innebär att de olika yrkesgrupper runt den enskilde, till 

exempel hemtjänstpersonal och sjuksköterskor, ges möjlighet att ge 

"uppsökande uppdrag" till personal på Aktivitetshusen. Syftet med uppdraget är 

att motivera och ge kommunens äldre medborgare en ingång till aktivitetshusen 

för samvaro och aktiviteter, med syfte att minska ofrivillig ensamhet och 

aktivera kommunens äldre medborgare.  
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Om man i sitt arbete möter personer som besväras med ofrivillig ensamhet eller 

har behov av anhörigstöd kan biståndshandläggare, sjuksköterska, fysioterapeut, 

arbetsterapeut, hemtjänstpersonal, äldre- och anhöriglots ge i uppdrag till 

Aktivitetsansvarig på våra Aktivitetshus, att ta kontakt med den enskilde efter 

att den enskilde gett sitt samtycke. Detta kan ske antingen genom ett personligt 

hembesök eller telefonledes. Kontakt med Aktivitetsansvarig på Aktivitetshusen 

sker enligt nedan: 

Almgården: Aktivitetsansvarig Åsa Andersson och Linda Augustsson som nås 

på 0709–915293 eller via E-post: aktivitet.almgarden@forenadecare.com 

Postgården: Aktivitetsansvarig Torbjörn Petersson som nås på 040–425467 

eller via E-post: torbjornp@forenadecare.com 

Bäckagården: Aktivitetsansvarig Paula Oden och Anna Hadelöv som nås på 

0739-015515 eller via E-post: paulao@forenadecare.com eller 

annah@forenadecare.com 

Äldre- och anhöriglots kan även vara behjälplig i det motiverande arbetet för att 

få en person att komma till ett aktivitetshus, både genom hembesök, 

telefonsamtal och var medföljande vid första besöket.  

Kontakt med Äldre- och anhöriglots sker enligt nedan: 

Emily Christensen Och Madelene Asp som nås på 040–425000 eller via  

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se 
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