
Deltagarna arbetar inom Huddinge äldreomsorg på olika 
boenden. Sammanlagt är det drygt 430 anställda och 
just nu utbildas 150 av dem i bemötande och beröring 
genom Taktipro.

Initiativtagare är Camilla Gustavsson, enhetschef på 
Västergården 2 i Huddinge. Hon har en livslångt yrkesliv 
inom äldreomsorg, bl.a i Göteborg och Botkyrka.
 - Egentligen är det helt fantastiskt att en av våra medar-
betare lär sina arbetskamrater. Vi behöver inte ge oss iväg 
och det underlättar på många sätt. Det är lätt att komma 
igång och blir enkelt att kombinera med arbetet som 
måste fungera som vanligt. 
Ekonomiskt är det en effektiv vidareutbildning. Vår egen 
utbildare tillsammans med professionellt utbildnings-
material är en fantastisk kombination genom att använda 
våra egna resurser inom Huddinge .berättar  Camilla

Efter utbildningsperioden kommer Satu att följa upp 
utbildningen för långsiktighet , se till att det blir en del 
i bemötandet , en social omsorg och inte enbart en 
behandling.

Den största utmaningen för deltagarna är att införliva  
de nya kunskapen i den dagliga omvårdnaden.  
Det är ett nytt arbetsredskap vid ångest, oro, tröga magar, 
smärta och sömnsvårigheter. Ett alternativ istället för att 
”springa till medicinskåpet. 
Det bästa är kanske att även den som ger mår gott.

Egen intern utbildare aktiverar  
personalen utan stor budget.  
Altl fler har upptäckt detta.

Den som är utbildad diplomerad Taktipro-massör kan 
tillsammans med sin arbetsplats söka den speciella 
pedagogiska utbildningen till Intern Utbildare.  Den 
är i flera moment med avslutande auskultation på  
kursgården  på Årsta Holmar i Stockholm .
 Varje utbildare  får komplett utbildningsmaterial,  
support och regelbunden fortbildning .
 Avtalet löper på ett år i taget för att ge kontinui-
tet  Idag finns det nära hundra interna utbildare 
som arbetar i kommuner, landsting och hos privata 
vårdgivare.

Begär Intresseanmälan:  maila:   info@taktil.se 

TAKTIL UTBILDNING  www.taktil.se
   Lyhört bemötande med varsam beröring

Taktipro för kvalitet inom vård och omsorg.
 Så här arbetar man i Huddinge kommun

Stortorp i Trångsund  är ett av Huddinges kom-
muns sex äldreboenden.
 I samlingssalen tränar en grupp på att ge 
handmassage. Med ett vakande öga förmedlar 
Satu Sandberg råd och tips till deltagarna. 
I drygt trettio år har Satu arbetat som un-
dersköterska inom äldreomsorgen. Hennes 
mångåriga erfarenhet kombinerar hon med en 
pedagogisk utbildning som gör att hon nu lär 
ut Taktipro till medarbetare.  

- Det är en utmaning att få en ny roll bland 
arbetskamrater och det är  roligt betonar Satu. 

Med uppföljning är varje utbildning på två och 
en halv dag.  Satu lär ut men handleder också 
på arbetsplatserna.


