
 

 

 

 

Verksamhetsplan omsorgsförvaltningen, ordinärt boende 2020 

Ansvar: Nicolaj Håkansson 

 

Verksamhetsbeskrivning  

Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att tillgodose enskilda personers behov av stöd, service och 

omvårdnad. Hemtjänsten ger stöd, service och omvårdnad dygnet runt året runt i ordinärt boende. 

Verksamheten präglas av ett tydligt kundperspektiv med fokus på individens behov. Målet är insatser 

av god kvalitet, individuellt utformade och utförda i samråd med den enskilde och/eller närstående. 

Individens behov i centrum (IBIC), modellen för handläggning och dokumentation som stödjer ett 

behovsinriktat och systematiskt arbetssätt ska användas. 

Förebyggande verksamhet är en viktig del i arbetet i syfte att skapa förutsättningar för kvarboende i 

det egna boendet samt öka livskvalitén för den enskilde samt närstående. Nära samarbete med 

Myndighetsenheten sker fortlöpande. 

I förebyggande arbetet är tanken att de nationella kvalitetsregistren Senior alert, Svenska 

palliativregistret och BPSD samt evidensbaserade metoder ska ge ett gott stöd för att öka 

förutsättningarna till bästa möjliga vård och omsorg. En fortsatt utmaning inför 2020 är att mer aktivt 

arbeta med de nationella kvalitetsregistren och resultaten. 

Ett rehabiliterande förhållningssätt tillämpas. 

Under 2019 har arbetet med att utöka andelen e-tillsyn fortsatt och ett flertal kunder får idag sin 

tillsyn nattetid i form av e-tillsyn. Detta sker i samverkan med Räddningstjänsten. 

Växelvård erbjuds som komplement till hemtjänstinsatserna om närstående behöver återkommande 

och regelbunden avlastning. 

Avlösning erbjuds med kostnadsfri avlösning i hemmet (10 timmar per månad) för dem som uppfyller 

kriterierna. 

Kristianstads kommuns lokala värdighetsgaranti för äldreomsorgen som bygger på en nationell 

värdegrund, enligt Socialtjänstlagen (SoL) är en viktig ledstjärna i det dagliga arbetet. Värdegrunden 

ska ge förutsättningar för att kunden ska ha/uppleva ett värdigt liv med välbefinnande. 

Den lokala värdighetsgarantin – innehåller: 

1. Gott bemötande 



 

 

2. Meningsfull vardag – att känna livslust och glädje. 

3. Individuell planering 

4. Mat- och måltidsmiljö 

5. Omsorg vid livets slut 

Medarbetare 

Kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning de kommande åren. Fler personer med svåra 

sjukdomar som ska vårdas i ordinära boendet förväntas påverka kompetensbehovet hos 

omvårdnadspersonalen. För att möta framtida behov av kompetens hos medarbetarna, med 

scenariot att det kommer att saknas personal med utbildning, så pågår ett arbete med att formera 

ett förändrat arbetssätt till ett mer teambaserat arbetssätt. I detta arbete ingår att i framtida 

rekryteringar konvertera tjänster till specialistundersköterskor. 

För att möta dagens och framtidens förändrade behov i verksamheten krävs ett tydligt närvarande 

ledarskap som kan hantera en verksamhet i förändring. Samtliga chefer inom ordinärt boende har 

genomgått utbildning i förändringsledarskap. 

Den 15 januari 2018 startade befattningen Planerare. Planerarna ska förutom att planera i Life Care 

fungera som enhetschefens administrativa stöd. Under okt-dec 2019 genomfördes en kartläggning 

kring hur planerarna arbetar på samtliga enheter. Under inledningen av 2020 kommer arbetet 

fokuseras på en ökad enhetlighet kring hur planeringen ska ske med fortlöpande utvärdering. 

Sjukfrånvaron är hög och mycket arbete läggs ner av enhetscheferna i samarbete med HR-specialist 

för att kartlägga orsak till sjukfrånvaron i syfte att minska densamma. Under 2019 minskade 

sjukfrånvaron inom ordinärt boende. Fortsatt arbete under 2020 med att minska sjukfrånvaron. 

Omvärldsanalys – utmaningar 2020 samt 2021 

Hemtjänsten står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar med hänsyn till en 

ökande befolkning och ökat antal äldre, volymförändringar, förändrade och ökande vårdbehov och 

ökade kvalitetskrav. I verksamheten tillkommer nya målgrupper med förändrade behov och större 

krav ställs på kvalificerad vård och omsorg i hemmet (effekt av Nya Hälso- och sjukvårdsavtalet). 

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården ställer ökade krav på ett snabbare 

omhändertagande av kunder med omfattande vårdbehov efter vistelse på sjukhus. Fr.o.m. 2019-01-

01 gällde det även psykiatrin. 

Förebyggandeprocessen inkluderat den ofrivilliga ensamheten är en stor utmaning för hemtjänsten 

att hantera. 

Arbetet med social dokumentation och IBIC samt uppföljning av beslut och insatta åtgärder kommer 

fortsatt att ha stort fokus. 



 

 

Nära samarbete med Myndighetsenheten och Hälso- och sjukvårdsorganisationen är en 

framgångsfaktor för att möta utmaningarna ovan. Gemensam Workshop genomförd under hösten 

2019. Fortsatta återkommande Workshops kommer att genomföras 2 ggr/år. 

Hyrkläder kommer att införas under början av 2020. 

Utvecklingen inom välfärdsteknologi bedöms vara avgörande för att uppnå fortsatt och ökad 

självständighet och trygghet för kunden samt ökad effektivitet för verksamheten. För att klara 

framtida behov av kompetenta medarbetare samt kunna arbeta mer effektivt behövs utveckling av 

digital teknik. Ordinärt boende följer omsorgsförvaltningens plan för Digitalisering. 

Som en del av Kristianstads kommuns vision att vara ledande inom digitalisering 2020 så kommer det 

inom ordinärt boende att fortsatt satsas på digitalisering och då bl.a. på e-tillsyn med målet att ca 30 

kunder ska ha tillsyn nattetid via e-tillsyn samt läkemedelsrobotar. 

Fortsatt samverkan med räddningstjänst kring larm och e-tillsyn. 

Fortsatt implementeringen av nationella kvalitetsregister. 

Att minska sjukfrånvaron kommer att kräva stora insatser av samtliga där det närvarande ledarskapet 

har en stor betydelse. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en viktig del i arbetet med att 

minska sjukfrånvaron. 

Barnkonventionen kommer att beaktas i det dagliga arbetet. 

Omvärldsanalys är ett naturligt arbetssätt för att möta framtida utmaningar. 

Verksamhetsplan - prioriterade områden 2020 

Ökad kunskapsnivå för enhetschefer kring relevant lagstiftning (SoL, arbetsmiljö m.m.) 

Vilka krav ställs på chef- ledarskapet kopplat till lagstiftning. 

Samlokalisering av fler hemtjänstenheter. Detta i syfte att skapa bättre förutsättningar för en god 

planering av kundernas insatser med fokus på kundtiden och kontinuiteten för kunderna. 

Samordning av planering mellan enheter kommer att ske för att minska sårbarheten vid svängningar 

av kundtimmar. 

Under 2020 kommer arbetet fokuseras på en ökad enhetlighet kring hur planeringen ska ske med 

fortlöpande utvärdering. 

Avböjda besök kommer att följas upp för att säkerställa att kunderna får sina behov tillgodosedda. 

Under 2020 kommer arbetet med digitalisering att fortsätta och öka i omfattning. 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron. Fokus på Omtankessamtal 

Verksamhetens planerade arbete mot nämndens styrkort - Handlingsplan och verksamhetens 

indikatorer/mått. 



 

 

Perspektiv – Medborgare 

Nämndens Mål Nämndens Indikatorer relevanta för ordinärt 

boende 

 Delaktiga, nöjda och trygga brukare 

 Hälsosamt liv 

 Stöd, vård och omsorg på lika villkor 

 Aktiva insatser för hållbar miljö 

 Dokumentation  
Andel kunder med aktuell 
genomförandeplan som upprättats med 
dokumenterad medverkan av kund 

 Sammanvägd upplevelse 
Sammanvägt resultat ÖJ respektive 
Picto-stat. Andel enheter med 
förbättrat resultat jmf senaste mätning 

 Jämställda insatser för kunder  

Alla indikatorer under målet -Delaktiga, 

nöjda och trygga brukare - delas upp på 

kön, resultatet ska vara samma oavsett 

kön 

 Barnrättsperspektiv 

Andel nämnds ärenden där 

barnperspektivet har 

bedömts(skriftligt). 

 Personalkontinuitet 

Antal kunder som mött fler än 20 

personer under 14 dgr/ antal kunder 

som får besök av hemtjänst minst två 

ggr/dag (KKIK) (27% 2019) 

 Transporter 

Andel bilar med fossilfritt bränsle 

 Aktiviteter för hållbar miljö 

Andel enheter=enhetschef med 

aktiviteter för hållbar miljö 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 

Se handlingsplan 

 

Perspektiv – Utveckling 

Nämndens Mål Nämndens Indikatorer 

 En verksamhet för stöd, vård och 
omsorg i framkant 

 Ledarkompetens  
Utveckling av ledarskap – metod för 
tillitsbaserad styrning 

 Kompetens hos medarbetare 



 

 

Andelen utbildade  
Andel specialistutbildade 

 Evidensbaserade metoder 
Senior alert 
BPSD 
Rikssår 

 Förbättringsarbete 
Andel enheter=enhetschefer med 
förbättringsarbete 

 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 

Se handlingsplan 

 

Perspektiv- Medarbetare 

Nämndens Mål Nämndens Indikatorer 

 God hälsa och hög 
arbetstillfredsställelse 

 Ökad delaktighet, ökat medskapande 
och ansvarstagande 

 Sjukfrånvaro 

 Medabetarenkät 
Indexområde arbetsklimat 
Medarbetarindex 

 Medabetarenkät 
Hållbart medarbetarengagemang – 
HME 
Ledarskapsindex 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 

Se handlingsplan 

 

Perspektiv - Ekonomi 

Nämndens Mål Nämndens Indikatorer 

 Ekonomisk kontroll  Driftbudgetföljsamhet 

 Kundtid  
Hemtjänst (63% snitt helår, dec 65%) 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 

Se handlingsplan 

 


