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Projekttjänst ”Anhörignätverk”  
Projekt RG Aktiv Start med stöd av Allmänna Arvsfonden 

 
Vill du göra en direkt, positiv skillnad för andra människor? Tycker du att det 
är en självklarhet att få vara självständig och styra sitt eget liv? Välkommen 

att söka projekttjänsten ”Anhörignätverk” i arvsfondsprojektet RG Aktiv Start 
som drivs av föreningen RG Aktiv Rehabilitering! 

 

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell medlemsförening som arbetar som en bro mellan 
vården och vardagen för personer med ryggmärgsskada och de med liknande fysiska 
funktionsnedsättningar. Med metoden Aktiv Rehabilitering (AR) erbjuder vi effektiv 
rehabilitering för personer som vill leva ett självständigt, aktivt liv fullt av möjligheter. En 
central del är s.k. ”uppsök” d.v.s. personer som själva lever med en ryggmärgsskada 
(förebilder) som besöker patienter med nyförvärvad skada på sjukhuset. För mer information: 
https://www.rgaktivrehab.se/uppsokande-verksamhet  

 
RG Aktiv Start 
Det finns två tjänster som arbetar med uppsökande nätverk i projektet: en som ansvarar för 
att utveckla det befintliga uppsökande nätverket och en som ansvarar för att skapa en 
liknande verksamhet för anhöriga till personer med ryggmärgsskada. Som ansvarig för 
anhörignätverket bygger du ett välfungerande ideellt uppsökande nätverk för anhöriga, 
utvecklar strukturer för rekrytering och utbildning, bygger relationer och utvecklar RG:s 
uppsökande nätverk för anhöriga lokalt. Verksamheten för anhöriga sker i nära samverkan 
med befintlig uppsökande verksamhet.  

För mer information om projektet finns projektansökan här >> 

 
Övergripande mål:  
De övergripande målen för denna tjänst är:  

a) att identifiera och implementera en hållbar struktur för uppsökande verksamheten för 
anhöriga. 

b) att skapa ett nätverk av anhöriga uppsökare.  

c) att, tillsammans med din nätverkskollega, implementera rutiner för den uppsökande 
verksamheten för samtliga målgrupper (inklusive rekrytering, utbildning och 
uppföljning, både av uppsökaren och den som blivit uppsökt);  

d) att utveckla rollen som anhörig uppsökare i samarbete med NHV-enheterna och 
övriga samarbetspartners.   

e) att skapa långsiktiga samarbeten och relationer med NHV-enheterna och eventuella 
andra enheter som berörs av den nya uppsökande verksamheten.  

f) att säkerställa att aktiviteter och rutiner enkelt kan integreras i RG:s ordinarie 
verksamhet. Detta är en viktig förutsättning för att verksamheten i projektet överlever 
efter projektperioden. 
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Ansvarsområden: 
Rollen har följande ansvar inom projektet: 

- Hålla tidsplanering och budget för sitt projektområde.  
- I samråd med projektledaren revidera målen och aktiviteterna under projektets gång. 
- Tillsammans med projektets samarbetspartners utveckla former och rutiner för 

uppföljning av rekrytering, utbildning och underhåll av uppsökande nätverket. 
- Använda projektets olika samarbetspartners kunskaper och erfarenheter för att nå 

målen. 
- Tillsammans med din nätverkskollega skapa och leda arbetsgrupper som fungerar 

som bollplank inom varje projektområde. 
- Hålla projektkollegor informerade om utvecklingen inom ditt ansvarsområde. 
- Skriva nödvändiga rapporter inom ditt arbetsområde enligt projektplanen. 
- Att samarbeta med projektgruppen om hur detta område inom projektet ska 

kommuniceras externt och genomföra kommunikationen i samråd med projektets 
kommunikatör. 

 

Vem är du? 
Vi söker dig som är en engagerad duktig organisatör som gillar att samarbeta. Du är en bra 
lyssnare och kommunicerar väl på svenska och engelska i både tal och skrift. Du har en god 
förståelse för metoden Aktiv Rehabilitering och dess filosofi 
(https://www.rgaktivrehab.se/vaar-metod) samt erfarenhet och kunskap om sociala medier. 
Erfarenheter inom utbildning (även digital) samt kunskap om det svenska sjukvårdssystemet 
meriterande. Även tidigare erfarenhet av RG:s uppsökande verksamhet och ytterligare språk 
är meriterande. Då vi arbetar med ideell verksamhet innebär det ibland kvälls- och 
helgarbete och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.  
 
Vad får du? 
Du blir del i en engagerad och öppensinnad projektgrupp om 6-7 personer som alla jobbar 
mot ett gemensamt mål. Under projektets gång kommer du utöka ditt nätverk över hela 
landet, utveckla dina ledaregenskaper och få utlopp för kreativa idéer – vi vågar också utlova 
en hel del skratt på vägen… Tjänsten har flexibla arbetstider med möjlighet att arbeta 
hemifrån. I övrigt erbjuder RG: 

• Friskvårdsbidrag 
• Regelbundna utvecklingssamtal med din projektledare. 
• Kontinuerlig coachning för att stötta dig i hur du når dina uppsatta mål. 

 
Anställningsvillkor och ansökan  
Tjänsten är en anställning på 50% med start den 1 juni 2022. Projektet löper över tre år och 
projektanställningarna löper ett år i taget. Lönen är satt i projektbudgeten. Sista 
ansökningsdag är 2022-03-31. 

Ansökan skickas till: elin.goude-ohgren@rgaktivrehab.se  

Vid frågor v.g. kontakta Elin Goude Öhgren på mejlen ovan eller Veronika Lyckow, 
verksamhetschef: veronika.lyckow@rgaktivrehab.se  

 

Inom RG:s verksamhet måste all personal samt ledare uppvisa utdrag ur 
belastningsregistret, blankett (442.14). Om du erhåller tjänsten måste du lämna ett godkänt 
utdrag ur belastningsregistret.  
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