UPPDRAG
CIRKULÄRA MATERIALFLÖDEN I VÅRDSEKTORN
I CARE4 FYRBODAL /FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
http://icare4fyrbodal.se/ Ett samarbete med Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Fyrbodals
kommunalförbund, Innovatum och Entreprenörsarenan för att utveckla socialtjänsten i samverkan
med näringslivet genom bättre innovationsledning och en idésluss. Medarbetarna inom framförallt
vård och omsorg får möjlighet att lämna in idéer om hur verksamheten kan bli kostnadseffektivare
och hållbarare.
UPPGIFT
I idéslussen för I care 4 Fyrbodal ett förslag om att ta tillvara inkontinensskydd (blöjor) kommit in.
När någon behöver dessa produkter skrivs de ut på recept av sjuksköterskor som alltid beställer nya
från ett centrallager. Med dagens system slängs enorma mängder blöjor när de inte längre behövs,
d.v.s. när personer som bor hemma eller på särskilt boende avlider. Inkontinensskydden levereras i
stora förpackningar och ligger däri dessutom styckvis förpackade. När en person inte längre behöver
produkterna slängs dessa oavsett om det är av anhöriga eller av vårdpersonal och oavsett var
personen bor. Förmodligen ser det ut på samma sätt i de flesta kommuner i landet.
Uppgiften går ut på att ta fram ett system för att ta tillvara på dessa produkter istället för att slänga
dem, att ge möjlighet att pröva olika sorter i mindre förpackning och se till att överblivna
inkontinensskydd används. Hittar man en bra lösning på denna problemställning finns en enorm
potential att spara resurser, att sprida konceptet till fler kommuner och lyfta detta som en del i
tillverkarnas CSR-arbete. I alla kommuner finns s.k. ”Daglig verksamhet” med syfte att sysselsätta
personer långt från arbetsmarknaden, som kan vara en resurs i den praktiska logistiken och väver in
en social aspekt av hållbarhetsvinningen i detta projekt.
I detta uppdrag finns tre identifierat områden:
Del 1: Teknisk lösning, kartlägga hur det ser ut idag, ta fram ett system för var man kan hitta var
inkontinensskydden finns, lagerstatus osv
Del 2: Logistiska lösningen, hur distributionen ska gå till
Del 3: Föra ut information om denna nya lösning till berörda så att det nya systemet verkligen testas,
utvecklas, utvärderas, införs och sprids.
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av hållbarhetsfrågor, cirkulär
ekonomi och/eller logistik och som vill praktisera dina kunskaper och skaffa dig erfarenhet inom
dessa områden.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga ca 20 timmar på uppgiften
som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget är utformat för två
eller flera studenter som tar sig an olika delar av uppdraget, sök gärna tillsammans med en kompis
och ange vilka delar av uppdraget du/ni är intresserade av. Om du anmäler dig ensam kommer
Miljöbron att försöka para ihop dig med en annan sökande.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Ort
Uddevalla
Reseersättning inom Västra Götaland

Ja
Kontaktperson Miljöbron
Anna Jonson Sahlberg, 0766-12 17 54
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. Klicka här för att komma direkt till anmälan. Om du önskar
genomföra uppdraget med en vän, ange vem.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

