
"Jag vet inte varför, men jag känner mig så glad!"
När folkbildning, kultur och demensförening vidgar världen och öppnar dörrar 
till minnen för seniorer.

Vi identifierar orsaker till varför det saknas högläsare i Vetlanda 

Förbättringsarbetet är en del av 
Bästa platsen att åldras på

Namn/team Högläsning i omsorgen i Vetlanda kommun.

Arbetsplats Vetlanda bibliotek, Studieförbundet Vuxenskolan, 
Regionbibliotek Region Jönköpings län och Jönköpings 
demensförening

Datum 2022-09-02

Bakgrund
Vi gör ett omtag och utvecklar läsfrämjande 
verksamhet för seniorer genom att ta fram ett nytt 
strukturerat och hållbart koncept för högläsning i 
omsorgen.

Mål
Vi erbjuder högläsning för seniorer, för att skapa 
gemenskap, glädje, stimulans och minnen.

Vi vill skapa strukturerad och hållbar samverkan 
med vård- och omsorgsförvaltningen under 2022, 
som en del av kommunens hälsofrämjande och 
förebyggande arbete för seniorer.

Förändringar som gjorts
* Kontakt och dialog med teamet "Ensamma äldre i 
Vetlanda" .

* Enkät till omsorgen i Vetlanda kommun för 
kartläggning av nuläge.

* Tagit fram ett nytt utbildningskoncept där även 
introduktion i olika demenssjukdomar och 
bemötande ingår.

* Högläsarna, Vetlanda bibliotek och det lokala 
Studieförbundet Vuxenskolan har påbörjat att skapa 
relationer genom en introduktionsträff på 
biblioteket.

Kundens delaktighet
* Befintliga högläsare från Vetlanda och Tranås har genomfört den 
framtagna utbildningen.

* Högläsarna har utvärderat utbildningen och kommit med goda 
inspel utifrån sina erfarenheter.

* Högläsarna har haft erfarenhetsutbyte med varandra vid 
utbildningstillfället.

Resultat
* Vi har genom kartläggning av nuläget i Vetlanda 
kommun marknadsfört och väckt intresse för högläsning som 
aktivitet på seniorboendena.

* Det finns intresse från allmänhet i övriga länet att bli högläsare.

* Det finns en efterfrågan från flera av länets kommuner att starta 
upp studiecirklar.

Sammanfattning
Det här har vi lärt oss:
* Erfarenheter från högläsare och tidigare samverkan är en tillgång.

* Förändring tar tid och måste få ta tid.

* Samverkan – en utmaning, men nödvändigt och lärorikt.

* Utmaning och process att göra verkstad av teori.

Ha gärna en eller flera bilder 
som illustrerar det ni gjort

"Man får så 
mycket tillbaka"

/Högläsare

Erbjuder ni högläsning som en aktivitet på ert 
boende?

Är ert boende intresserad av att erbjuda 
högläsning via frivillig högläsare?

Läsning är en demokratisk rättighet. Högläsning skapar 
delaktighet och välmående i vardagen.


