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”Sveriges bästa äldreboende”

Jane Lindell Ljunggren har sedan 1994 drivit 
demensboendet Hattstugan på Gotland där 
man medvetet arbetar med värdegrundsfrågor. 
Hattstugan utsågs 2007 till Sveriges bästa 
demensboende av Stina Clara Hjulström, 
Demensförbundet. År 2009 fick Hattstugan 
Värdegrundspriset av Äldreomsorgsförlaget. 
Jane är en omtyckt och ofta anlitad föreläsare.

www.hattstugan.se
0498-49 24 25

Sven Sandström har i många år arbetat med 
mötes- och processledning i stora och små 
grupper. Med erfarenhet och väl genomtänkta 
metoder får han alla delaktiga och engagerade. 
Sven och Kebbe & Sandström har hjälpt Hatt-
stugan med utvecklings- och kvalitetsarbete.

www.kebbe.se
0498-25 99 75

boka vår 

utvecklingsdag
nu!

SÅ HÄR BLIR ALLA 
PÅ DIN ENHET ENGAGERADE 

I VÄRDEGRUNDSARBETET  

SVERIGES BÄSTA DEMENSBOENDE 2007
VINNARE AV VÄRDEGRUNDSPRISET 2009



SÅ HÄR KAN VÄRDEGRUNDEN BLI VERKLIGHET FÖR ER

Står du och dina medarbetare i begrepp att  
tydliggöra värdegrunden och införa värdighets-
garantin i verksamheten? 
Hattstugan har många års praktisk erfarenhet av 
värdegrundsarbete inom äldreomsorgen. 
Låt oss förmedla den kunskapen även till er, så 
som vi har fått göra till många andra genom åren. 

En gemensam värdegrund är basen för allt om-
sorgsarbete, men det gäller att hela personalstyrkan 
är med. Det måste sättas igång en inspirerande och 
stärkande process i hela gruppen.

Det handlar om att lyssna, föra en dialog och lära 
av varandra. Ett arbete som blir effektivare med 
hjälp av en professionell processledning och som får 
näring av goda exempel från andra som redan gått 
igenom arbetet. 

RÖSTER FRÅN NÅGRA UPPDRAGSGIVARE

”Otroligt inspirerande! Viktig tyngdpunkt på männis
kovärde och respekt, vilket har lett till eftertanke och en 
vilja att utvecklas och förändra.”
Ann-Christine Albinsson 
Arbetsterapeut och projektledare, 
”Vardagsstimulering” i Kristianstad kommun

”Inför öppnandet av Hessegården blev de två hel
dagarna och arbetet med värdegrunden en fantastisk 
start när det gäller vikänsla i personalgruppen och 
medvetenheten om vikten av de små dagliga mötena.”
Eva Wahlström
Enhetschef, Hessegården i Borlänge

”Två mycket givande och intressanta heldagar. Mycket 
bra organiserat. Mycket bra upplägg. Intressant att lyss
na på varvat med grupparbeten.”
Eva Lindén Henriksson
Enhetschef, Bondberget i Jönköping

Våra utvecklingsdagar innehåller korta föreläs-
ningar med inspirerande exempel från vår verklighet 
på Hattstugan. De korta föreläsningarna sätter igång 
inspiration till egna reflektioner och grupparbeten. 

Utvecklingsdagarna leder till att alla enas om hur 
man fortsätter arbetet med att realisera den gemen-
samma värdegrunden. Vad man kan och skall göra!

Arbetet med värdegrunden syftar till att berika 
verksamheten i vardagen genom att verka för att ge 
alla ökat välbefinnande och ett värdigt liv, livet ut. 
Att sätta värde på de små dagliga mötena då själv-
känsla och trygghet skapas – det är de ögonblicken 
som är själva grunden i allt arbete.

Kontakta oss på 0498-25 99 75 eller 
info@hattstugan.se så berättar vi mer


