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Tänkbara uppsatsämnen inom omsorg för funktionshindrade, 
socialpsykiatri 
Kontaktperson: Ulf Lindell, utveckling, 0520-49 55 99 

ulf.lindell@trollhattan.se 

Verksamhetsområden 
Boende. Träningslägenhet  
Korttidsverksamhet, barn och ungdom. 
Stöd i hemmet (personlig ass, boendestöd, ledsagning).  
Dagverksamhet, sysselsättning. 
Myndighetsutövning, biståndsprövning, individuell planering av vård och omsorg.  
Planering, ledning, styrning  

Så fungerar det: 

Om du som student är intresserad av att belysa någon frågeställning nedan tag då 
kontakt med utvecklingsledare ovan. Uppsatsämne formuleras i samförstånd mellan 
student, handledare på högskolan och utsedd kontaktperson i verksamheten. 
Observera att verksamhetens kontaktperson kan ha idéer kring hur en fråga skall 
belysas men kontaktpersonen har inte rollen som handledare. 

Verksamheten lyder under sekretesslagen vilket får konsekvenser för hantering av 
personuppgifter och din medverkan i verksamheten. Du skall därför vara införstådd i 
vilka sekretessregler som gäller.  

 

Förslag på frågeställning/uppsatsområden: 

• Vad händer med människors möjlighet till delaktighet och självständigt liv i vår 
stad? Service i närmiljön, kommunikationer, begriplighet, trygghet. Tillgången 
på boenden för personer med funktionsnedsättning och äldre. 

•  Hur ser behoven ut? Vad tycker brukarna? Hur bör omsorgen förändras o 
utvecklas för att svara mot nya behov?  

• Belysa situationen för närstående. Vilka behov, vilka lösningar? Utvärdera 
nuvarande insatser. 

• Hur skall omsorgen utvecklas för bättre individuellt bemötande, flexibilitet, 
kontinuitet och personlig utformning av välfärdstjänster. Hur kan vi öka 
brukares delaktighet och inflytande över innehållet i omsorgen.  
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• Framtidens boende, vad krävs för att kunna uppfylla högt ställda krav på 
socialt innehåll och standard och fysisk miljö boende.  

• Hur kan vi arbeta med stöd till frivilligarbete/samverkan? Vad behövs för att få 
kontinuitet och intresse att delta?  

• Hälso- och sjukvård, egenvård ? Hur ser situationen ut för personer med 
funktionsnedsättning, egenansvar eller inte? Tydliggöra den kommunala 
hälso- och sjukvårdens uppdrag, samverkansfrågor.  

• Belysa samverkansprocesser i vårdkedjorna. Utvärdera problem och 
möjligheter i samverkan?  

• Att leda vård och omsorgsarbete, vad krävs, utvärdera arbetsförhållanden, 
utvecklingsområden? 

• Effekter av utbildningsinsatser. Omsorgstjänsterna är mångdimensionella och 
kräver mycket kompetensutveckling inom en rad områden. Hur fungerar 
verksamhetsnära lärande, lärande organisation? 

• Stärka systematiskt kvalitetsarbete, innovation, forskning och utveckling i 
verksamheten. Hur främja innovation o utveckling?  

• Vilken roll skall socialpedagogens ha i omsorgsarbetet? Utvärdera.  

• Hur skall man arbeta med empowerment? (boende i grupp, ledsagning, 
boendestöd). 

• Vad innebär begreppet Socialpsykiatri i praktisk tillämpning. 

•  Problem och möjligheter med kollektiva lösningar för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar och missbruk. 

•  Hur arbeta för ökad självständighet, vägen från gruppboende till egen 
lägenhet? 

• Hur skapar man meningsfull sysselsättning och fritid för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, (bort från beroende) ? 

•  Sociala företag som ett sätt att utveckla daglig verksamhet/sysselsättning? 

• Vilka är framgångsfaktorerna för övergång från biståndsbeslutad 
sysselsättning till vanligt arbete. 

• Att bo i grupp jämfört med att bo själv, fördelar nackdelar. Behövs nya 
perspektiv? 

•  Hur klarar vi av myndigheternas krav på social dokumentation inom personlig 
assistans? 

• Pedagogisk måltid – vad innebär det? 

• Undersökning av behov och efterfrågan av lägerverksamhet – hur ser 
efterfrågan ut? 
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• Jämförelse mellan kommuner vad gäller kriterier för biståndsbeslut inom LSS.  

• Stöd till frivilligarbete/samverkan, utveckla metoder arbetssätt.  

• Trygghet, sociala nätverk, aktivt preventivt, brottsförebyggande arbete och 
säkerhetsfrågor.  

•  Delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättningar. Bristande delaktighet på arbetsmarknaden påverkar 
levnadsförhållanden, psykisk och fysisk hälsa samt sociala kontakter. 
Omgivningsfaktorer (d v s situationen i skola, arbete, samhälle) innebär 
svårigheter för personer med funktionshinder.  

• Hur kan närståendestödet utvecklas, hur öka delaktighet?   

• Kompensera funktionshinder med hjälpmedel, arbeta med möjligheter och 
hinder i miljön.   

• Anpassning av omsorgstjänster till mångkultur.  

• Fokus på metodutveckling för att främja ett självständigt liv, aktivitet och 
delaktighet.  

• Problem och möjligheter med information om verksamheten på de 
funktionshindrades villkor.  

• Bättre dokumentation och individuella planer.  

• Risker i verksamheten, arbete med förebyggande insatser för att minska risk 
för hot och våld.  

• Problem och möjligheter med E-tjänster, IT-stöd (tjänsteutveckling, 
delaktighet, nätverk). 

• Hälsofrågorna allt viktigare. Utveckla pedagogiken i att kunna välja en 
hälsofrämjande livsstil, fysisk aktivitet, matvanor, egenvård och känsla av 
sammanhang och trygghet.  

• Det finns kommunala variationer i resursutnyttjande. Jämförelser med andra 
för att finna alternativa lösningar.  

• Personlig assistans - Samordning, flexibilitet, kontinuitet i 
bemanningsprocessen, professionaliteten i yrkesrollen, pedagogiskt innehåll.  

• Boendestöd - Utveckling av arbetssätt och innehåll mot delaktighet o 
självbestämmande, samverkan med gruppboende kring viktiga processer.  

• Ledsagning, kontaktpersoner – Arbetsorganisation, former för 
dialog/handledning av personal, bilda nätverk, möten med kontaktpersoner.  


