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 Verksamhetsplan Vård och omsorgsboende 2020 

  

Ansvar:  8540 

Verksamhet: Vård och omsorgsboende, korttidsboende/växelboende och 

dagverksamhet 

 

Verksamhetsbeskrivning  

Verksamheten verkställer beslut om särskilt boende i form av vård och omsorgsboende med 

inriktning för personer med demenssjukdom och med inriktning allmän samt 

korttidsboende/växelboende. På demenscentrum Charlottesborg finns också en dagverksamhet 

för personer med demenssjukdom. 

Uppdraget inom vård- och omsorgsboende är att stödja människor att behålla en god livskvalitet 

livet ut. All stöd och omsorg ska utföras så att det främjar den enskildes känsla av välbefinnande, 

trygghet och meningsfullhet. Insatserna ska vara av god kvalitet och utföras med ett 

personcentrerat förhållningssätt, där den enskildes behov och önskemål tillvara tas genom 

delaktighet och inflytande. 

Verksamheten omfattar tjugotvå vård- och omsorgsboenden samt växelvård/korttidsboende 

och dagverksamhet med inriktning demens. Den totala omfattningen är 863 lägenheter, varav 

623 drivs i egen regi(exkl självstyrande enhet). Tillkommande är 18 platser för 

växelvård/korttidsboende för personer med demenssjukdom som bedrivs inom verksamhet 

vård och omsorgsboende samt 39 platser som bedrivs inom verksamhet hälso- och sjukvård. Vid 

lediga lägenheter på vård och omsorgsboende används vissa tillfälligt till korttidsboende. 

I verksamhetsområdet finns också en demenssjuksköterska samt from mars 

verksamhetsutvecklare.  

Antal årsarbetare egen regi(exkl självstyrande enhet): 745 inkl tidsbegränsat månadsanställda 

(jan 2020). 

Antal medarbetare egen regi(exkl självstyrande enhet): 773 inkl tidsbegränsat månadsanställda 

(jan 2020). 

Omvärldsanalys – utmaningar 2020 

Demografiskt ses en ökad andel äldre personer i befolkningen, vi bli äldre, är friskare längre och 

behovet av vård och omsorgsboende kommer senare och men då är omvårdnadsbehovet oftast 

omfattande. Vi ser att boendetiden på särskilt boende i genomsnitt blir successivt kortare, 

medianvårdtiden 2018 var 639 dagar. 
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Antalet personer som drabbas av demens sjukdom ökar nationellt och så även i Kristianstad. 

Från år 2020 och framåt förväntas en större ökning än tidigare utifrån den stora gruppen 40-

talister. Generellt sägs också att personer 80 år äldre bor hemma allt längre och att boendetiden 

på vård och omsorgsboende har minskat.  

Vi ser även fler kunder med psykisk ohälsa. 

Personalförsörjningsfrågor är och fortsätter vara ett viktigt område att arbeta med, både utifrån 

att skapa attraktiva arbetsplatser för befintliga medarbetare men också för att attrahera 

kommande medarbetare. Kompetensutvecklingsfrågorna är ett viktigt område att arbeta vidare. 

En mångkulturell miljö utifrån såväl kundperspektiv som medarbetarperspektiv, ger 

verksamheten utmaningar såväl som möjligheter. 

Behovet av ett effektivt användande av våra resurser för att ge en god vård och omsorg till våra 

kunder, gör att vi fortlöpande behöver titta på nya arbetssätt, metoder för att på sikt möta 

framtidens utmaningar i ökade behov hos våra målgrupper. 

Verksamhetsutveckling i form av digitalisering är ett viktigt utvecklingsområde utifrån flera 

perspektiv så som ökad kvalitet och säkerhet, förändrade arbetssätt metoder samt ett av 

verktygen för en attraktiv arbetsgivare.  

Prioriterade områden 2020 

Ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov är verksamhetens viktigaste 

verktyg för att lyckas med att ge våra kunder stöd att bibehålla en god livskvalitet, och en hög 

kundnöjdhet. Detta gör vi genom att säkerställa en god grund i vår verksamhet med fortsatt 

arbete utifrån IBIC (individens behov i centrum), fokus på kontaktmannarollen, boråd, ett 

varierat socialt innehåll och kultur, delaktighet och inflytande i vardagen, varierade och 

genomtänkta mat och måltidsmiljöer, god dialog med närstående och arbete med vårt 

förhållningssätt utifrån värdegrundsarbete. 

Fortlöpande följa behovet av gällande inriktning på våra boendeenheter (demens respektive 

allmäninriktning) under året, och eventuellt genomföra anpassningar för att möta förändringar i 

behov. Så även ett fortsatt arbete vad gäller behovet av specialistenheter, i nuläget är behovet 

störst av en enhet med inriktning psykisk ohälsa äldre.  

Uppdraget som specialist undersköterskor ska definieras och medarbetare med denna 

kompetens ska successivt rekryteras under året, med målsättningen att stärka enheternas 

arbete utifrån den enskildes behov. För befintliga medarbetare behöver kontinuerlig 

kompetensutveckling ske utifrån enhetens behov. 

Det finns ett behov av att arbeta med att utveckla och kvalitetssäkra hur, vad, när osv vi utför 

insatser  utifrån vara kunders behov. På några enheter används idag digitalt planeringsverktyg 

och det finns ett behov av att fortsätta denna utveckling. 
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Att arbeta för hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetare trivs och skapar en god kvalitet  i 

våra verksamheter är ett fortsatt viktigt område. Sjukfrånvaron har minskat de senaste åren och 

målsättningen är att fortsätta detta arbete på olika sätt. 

Fortsatt arbete med bemanningsbalans utifrån tilldelade resurser och verksamhetens behov. Ny 

modell för bemanningsuppföljning kommer att införas under året som ett stöd för 

bemanningsplanering och uppföljning.  

Som ett led i både en effektivare resursanvändning och att vara en attraktiv arbetsgivare 

behöver verksamheten titta på alternativa schema- och bemanningsformer. Vad och hur blir ett 

område att arbeta med under året. 

Införande av olika digitala verktyg som stöd för verksamhetsutveckling ska ske under året, t ex i 

form av larmsystem, e-tillsyn, digitala medicinskåp. Vi ska ha en positiv inställning till att våga 

prova. 

Verksamhetens planerade arbete utifrån nämndens styrkort - Handlingsplan 

och verksamhetens indikatorer/mått 

Perspektiv – Medborgare 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
Delaktiga, nöjda och trygga kunder 
 
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 
 
Mat och måltider  
Upplevelse enligt ÖJ och egen 
mätning(kosten) 
 
Sammanvägd upplevelse ÖJ 
Ökad andel kunder som är sammantaget nöjd 
med boendet 
 
Jämställda insatser för kunder  
Mäts genom ovanstående tre indikatorer 
fördelat på kön, resultat ska vara lika 
 
Aktiviteter för hållbar miljö 
Andel enheter med aktiviteter för en hållbar 
miljö 
 
Verksamhetens indikatorer/mått  
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Utbildning inom social dokumentation och fortsatt utvecklingsarbete gällande IBIC och 
arbetet med genomförandeplanen. Samtliga genomförandeplaner ska finnas i Life care 
utförare. 
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Stärka och utveckla kontaktmannarollen. 
 
Mat och måltider – respektive enhet skapar mål och beskriver aktiviteter för att arbetet ska 
fortsätta utvecklas på enheten. Exempel kan vara skillnad på vardag och fest, dukning. 
 
För att öka den sammantagna nöjdheten krävs arbete inom de prioriterade områdena enligt 
denna plan t ex socialt innehåll/kultur, kontaktmannaskap, mat/måltider, 
värdighetsgarantierna, bemötande men även en god kommunikation och samspel med 
närstående om verksamheten.  
 
Aktiviteter för en hållbar miljö, varje enhet har aktiviteter för en hållbar miljö t ex 
sopsortering/källsortering, minskade utskrifter, mindre matsvinn. 
 

 

Perspektiv - Utveckling 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
En verksamhet för stöd, vård och omsorg i 
framkant 

Ledarkompetens 
Utveckling av ledarskap – metod för 
tillitsbaserad styrning(förvaltnings nivå) 
 
Kompetens hos medarbetare  
Andel utbildade 
Andel specialist utbildade 
 
Evidensbaserade metoder 
Senior alert 
BPSD 
 
Förbättringsarbete 
Andel enheter/ec med förbättringsarbete 
 
Verksamhetens indikatorer/mått  
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Verksamheten deltar i det förvaltningsgemensamma utvecklingsarbetet som kommer ske 
under året gällande tillitsbaserad styrning. 
Respektive enhetschef deltar i utvalda delar i den kompetensutveckling som erbjuds chefer. 
 
Formalisera och definiera uppdraget som specialist undersköterska inom vård och 
omsorgsboende, inom vilka områden behövs specialistkunskapen samt skapa struktur för 
utveckling av specialist undersköterska uppdraget i verksamheten. 
Respektive enhet definierar sitt behov och gör en planering för rekrytering av specialist usk 
till enheten. 
 
Motivera medarbetare med kompetens-vårdbiträde till kompetensutveckling, validering till 
undersköterska. 
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Fortbildning ska ske genom  webbutbildning Demens ABC, Demens ABC+, BPSD, Nollvision, 
Palliation ABC, Senior alert. 
Utveckla hur vi arbetar med kontinuerlig kompetens utveckling t ex genom upplägg och 
innehåll i  lärplattformen – Grade. 
 
Vi arbetar för en ökad kvalitet i verksamheten genom systematiskt förbättrings- och 
kvalitetsarbete utifrån gällande föreskrifter men också kontinuerligt genom analys och 
åtgärder utifrån avvikelser. Respektive enhet har ett pågående förbättringsarbete under året 
utifrån styrkortet. 
 
Aktiviteter under året för att främja Digitalisering som en del av verksamhetsutvecklingen. 
 
Omvandling av boende enheter, i nuläget inte klart behov och om det kommer att ske under 
året, behöver följas och genomföras vid behov. 
 
Utveckling av rollen som planerare utifrån uppdraget. 
 
Planeringsverktyg - Besluta om hur vi ska arbeta inom verksamheten och därefter göra 
planering och införa planeringsverktyg( enligt beslut och plan). 
 
Digitalisering är ett viktigt utvecklingsområde för vård och omsorgsboende. Att delta i 
förvaltningsgemensamt arbete och prova olika verktyg som en del i verksamhetsutveckling. 
Kartläggning/översyn av befintliga larm, behovsbeskrivning och upphandling larm kommer 
att ske under året. Införandeplan behöver därefter tas fram. E-tillsyn kan vara ett verktyg som 
komplement till befintliga insatser. 
 

 

Perspektiv- Medarbetare 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
God hälsa och hög arbetstillfredsställelse 
 
Ökad delaktighet, ökat medskapande och 
ansvarstagande 
 

Sjukfrånvaro  
Antal dagar per medarbetare 
 
Medarbetarenkät  
Index arbetsklimat  
 
Medarbetarindex 
 
HME – hållbart medarbetarengagemang  
 
Ledarskapsindex 
 
Verksamhetens indikatorer/mått  
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Genomföra utvecklingsdagar för ledningsgruppen för att utveckla vårt arbete Tillsammans. 
 
Samtliga enheter arbetar systematiskt och fortlöpande med SAM, APT-verktygen och aktuella 
handlingsplaner. 
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Olika aktiviteter för en hälsofrämjande arbetsplats, genom arbete med t ex korttidsfrånvaro, 
rehabilitering, snabba åtgärder, samarbetsklimat i arbetsgrupperna.  
På ledningsnivå genom att sprida goda exempel och lära av varandra. 
 
Under hösten genomförs ny medarbetarenkät, därefter upprättas handlingsplaner med 
bevarande områden och utvecklingsområden per enhet. 
 

 

Perspektiv - Ekonomi 

 

Verksamhetens internbudget 

 2019 2020* 
Vht 500 administration 1 599 541 * 
Vht 512 dagligverksamhet 4 309 153 3 770 295 
Vht 514 korttidsboende/växelboende 12 338 487 10 330 618 
Vht 522 vård och omsorgsboende, egen regi 429 767 231 345 619 142 
Vht 522 vård och omsorgsboende, externa 120 503 264 129 434 000 
Vht 527 enskilda sjukhem 2 226 000 2 524 000 
Vht 530 vaktmästare 3 788 228 1 510 960 
Vht 531demenssjuksköterska 815 989 787 242 
Vht 612 lönebidragsanställningar 627 000 2 609 023 
   
Total:  575 974 893 496 585 280 
   

*Inför 2020 har hyrorna flyttats från budgeten. Vht 500 har flyttats till ansvar 8500.  

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
Ekonomisk kontroll Driftbudgetföljsamhet 

 
Verksamhetens indikatorer/mått  
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Fortsatt arbete med månadsuppföljning på enhet och verksamhetsnivå. 
 
Införande av gemensam modell för bemanningsuppföljning och på enhetsnivå åtgärder för en 
budget i balans. Bemanningsbalans utifrån resurstilldelning. 
Fortsätta arbetet med att följa nyttjande av resurspass, delade turer. Omvärldsbevaka och 
utveckla modeller för arbetstider t ex helgtjänstgöring osv 
 
 


