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Verksamhetsplan Vård och omsorgsboende 2022 
 
Verksamhetsbeskrivning  
Verksamheten verkställer beslut om särskilt boende i form av vård och omsorgsboende med 
inriktning för personer med kognitiv svikt/demenssjukdom och med inriktning allmän samt 
korttidsboende/växelboende. På demenscentrum Charlottesborg finns också dagverksamhet för 
personer med kognitiv svikt/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 med stor respekt för individens inflytande, delaktighet och 
integritet. Den enskildes behov och önskemål tillvaratas genom delaktighet och inflytande och 
en god och nära dialog med anhöriga är en naturlig del i verksamheten. 

Målet med korttidsboende är oftast återgång till det ordinära boendet. Växelvård har 
målgruppen personer som vårdas i hemmet av närstående och där den enskilde har behov av 
återkommande omvårdnad i annat boende som komplement. Detta för att möjliggöra fortsatt 
boende i ordinärt boende. Den enskilde kan ha behov av vård och omsorgsinsatser, 
rehabilitering och aktivering/miljöombyte. Insatsen syftar också till att underlätta för anhörig 
som behöver återkommande och regelbunden avlösning. 

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom syftar till att ge den enskilde möjlighet att 
bo kvar i eget boende och ger även möjlighet till avlösning för närstående som vårdar i hemmet. 

Ansvarsområdet innefattar 613 lägenheter, som är fördelade inom verksamheten på tjugotvå 
vård- och omsorgsboenden.  Därutöver tillkommer 16 platser för växelvård/korttidsboende för 
personer med kognitiv svikt/demenssjukdom. Lediga lägenheter på vård och omsorgsboende 
används i vissa fall tillfälligt till korttidsboende. 

I verksamhetsområdet finns planerare, demenssjuksköterska, verksamhetsutvecklare samt 
resurschef.  

Antal årsarbetare vobo: 742 inkl tidsbegränsat månadsanställda (jan 2022). 
Antal medarbetare vobo: 771 inkl tidsbegränsat månadsanställda (jan 2022).  
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Omvärldsanalys – utmaningar 2022 
Pandemin som kommit att påverka vår verksamhet i stor utsträckning under de senaste två åren 
kommer även framöver att påverka vår verksamhet i nog form och omfattning, även om 
arbetssätt och rutiner utifrån pandemin är en naturlig del i verksamheten. 

Resultatet av Corona kommissionens arbete kommer innehålla åtgärder för att stärka 
äldreomsorgen, på vilket sätt det kommer att påverka oss är svårt att säga i nuläget.  

Socialstyrelsen har i uppdrag att presentera förslag på Äldreomsorgslag, senast juni 2022. Lagen 
ska innehålla en nationell omsorgsplan för vård och omsorg om äldre och ge förutsättningar för 
långsiktig kvalitetsutveckling.   

Demografiskt ses en ökad andel äldre personer i befolkningen, vi bli äldre, är friskare längre och 
behovet av vård och omsorgsboende kommer senare, men då är omvårdnadsbehovet oftast 
omfattande. Målgruppen kunder med psykisk ohälsa och kognitiv svikt/demenssjukdom ökar 
och påverkar vår verksamhet på olika sätt, t ex gällande kompetensfrågor, arbetssätt och 
behovet av boende med inriktning för målgruppen. 

Vi ser att boendetiden på särskilt boende i genomsnitt blir successivt kortare, genomsnittstiden 
2019 var 698 dagar, siffran för 2020 var 678. 

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 och äldre bor hemma allt längre och att 
boendetiden på vård och omsorgsboende har minskat.  Nationellt bedöms att 60-70% av kunder 
på särskilt boende har någon form av kognitiv svikt/sjukdom. 

En mångkulturell miljö utifrån såväl kundperspektiv som medarbetarperspektiv, ger såväl 
utmaningar som möjligheter, detta beräknas bli tydligare och viktigare framöver. 

Kompetens och personalförsörjningsfrågorna är och fortsätter vara ett oerhört viktigt område 
för oss att arbeta med, både utifrån att skapa attraktiva arbetsplatser för befintliga medarbetare 
men också för att attrahera nya medarbetare och för att möta våra målgruppers behov av en 
personcentrerad vård och omsorg. Att strategiskt och på individnivå arbeta med 
kompetensutvecklingsfrågorna för att matcha kundernas behov är ett fortsatt viktigt område. 
Under åren 2021-2023 ger den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet medel till 
kompetensutveckling. 

Våra personalresurser är grundläggande och avgörande för att vi ska kunna erbjuda en god vård 
och omsorg nu och i framtiden, utifrån allt komplexa behov. En god resursanvändning är viktig 
och får resultat både utifrån ekonomi, kund och medarbetare. 

Digitalisering är och kommer att vara ett fortsatt viktigt utvecklingsområde utifrån flera 
perspektiv så väl ökad kvalitet och säkerhet som förändrade arbetssätt och metoder.  

Enligt Nationell kvalitetsplanen behöver vi fortsätta arbeta med att anpassa tillgänglighet och 
insatser enligt kundernas behov och mående under dagen samt utveckla utförandet för att 
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säkerställa kontinuitet/likvärdighet och ett gott bemötande. I Kvalitetsplanen lyfts även behov 
av att fortsätta utveckla kunskaper hos personalen dvs avsätta tid för fortbildning och reflektion 
kring arbetsmetoder.   

Prioriterade områden 2022 
Prioriterade områden utifrån styrkort 

Verksamheten ska ha sin utgångspunkt i en personcentrerad vård och omsorg, grunden i 
utförandet av insatser är ett personcentrerat arbets- och förhållningssätt med helhetssyn för 
individens alla behov.  

Under året fortsätter utvecklingsarbete med att ge våra kunder möjlighet till meningsfulla 
aktiviteter i sitt dagliga liv. Känslan av sammanhang och gemenskap är central för upplevelsen 
av en god livskvalitet. Att utifrån egen förmåga kunna bidra i vardagens sysslor, stärker 
självkänsla och upprätthåller fysiska förmågor. Verksamheten ska erbjuda så väl fysiska 
aktiviteter som olika former av kulturella inslag. Även aktiviteter och inslag för anhöriga är en 
viktig del i arbetet på enheten. 

Anhörigstödet utvecklas genom ökad delaktighet och dialog, en handlingsplan för hur 
utvecklingen ska ske kommer tas fram. 

För att utveckla en personcentrerad vård och omsorg är teamarbetet kring kunden 
grundläggande, fokus på samverkan och samarbete är viktigt för att lyckas med detta arbete 
utifrån varje kunds behov. Några viktiga verktyg i detta arbete är verkställighetsmöten, 
evidensbaserade metoder som Senior Alert och BPSD samt levnadsberättelsen ”Mitt liv. 

Brukarundersökning är ett viktigt verktyg för att följa upp kundernas upplevelser av den 
verksamhet som vi bedriver på så väl enhets- som verksamhetsnivå. Vi fortsätter arbeta med 
resultatet i den nationella brukarenkäten, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. I år provar vi 
ett nytt arbetssätt för att öka svarsfrekvensen, skapa delaktighet och återkoppling av resultat 
och åtgärder till så väl kunder som anhöriga.  

Alla enheter ska aktivt arbeta med kommunens värdegrund och bemötandeguide. Arbetet ska ha 
en prioriterad roll på APT samt genom en gemensam inspirationsföreläsning på temat. Ett 
anpassat bemötande som utgår från individen där låga affektivt bemötande är ett 
förhållningssätt som kommer att fortsätta införas under året. 

Kompetensutvecklingsområdet är fortsatt viktigt för att möta verksamhetens behov och för att 
ge medarbetarna möjlighet till vidareutveckling i arbetet. Den nationella satsningen 
Äldreomsorgslyftet ger oss möjligheter till att erbjuda kompetensutveckling inom de områden 
som verksamheten behöver och valideringar fortgår som ett verktyg. Vi fortsätter aktivt arbeta 
för en fortsatt ökad andel specialist undersköterskor inom olika områden. För de specialist 
undersköterskor som tillkommit i verksamheten sker ett aktivt arbete på enheterna med att 
säkerställa användandet av deras kompetens för en personcentrerad vård och omsorg. 
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Fortsatt arbete för att utveckla och säkerställa ett likartat arbetssätt för rollen planerare inom 
vård och omsorgsboende samt för ett likvärdigt stöd till enhetscheferna i verksamheten. 

Under året prioriteras utbildning för förvaltningens chefer i modellen utvecklande ledarskap 
som syftar till att styra mot en mer tillitsbaserad ledning.  Modellen utvecklande ledarskap (UL) 
ska prägla verksamheten i kombination med teambaserat arbetssätt. 

 

Prioriterade områden utifrån grunduppdraget 

Mat och måltidsmiljö är en central och viktig del för våra kunder och ett område med 
kontinuerligt utvecklingsarbete. Vi skapar en trivsam miljö som främjar goda samtal och en 
positiv upplevelse av måltidsstunden. Under året behöver ett utvecklat samarbete ske med 
kostenheten inom gemensamma områden. 

Att kontinuerligt följa upp och säkerställa att den enskildes insatser ges utifrån behov och 
önskemål, ska vara en naturlig del av arbetet på våra enheter. Genom en hög delaktighet från 
kunden och ett fortlöpande och kontinuerligt arbete utifrån genomförandeplanens betydelse och 
kvalitet. Ett stort och aktivt ansvarstagande utifrån kontaktmannaskapet skapar en god och 
personcentrerad vård och omsorg.  

Digitaliseringen fortgår utifrån verksamhetens behov och målsättningen är att under juni 2022 
slutförs införandet av Life care planering och Life care mobil omsorg. Verktygen säkerställer 
planeringen av det dagliga arbetet och ger förutsättningar för att på ett enkelt, lätt tillgängligt 
sätt säkerställa tillgång och utförande av den sociala dokumentationen och 
genomförandeplanen. Införandeplan av nytt trygghetslarmsystem finns för åren 2021-2023. 
Under 2022 hoppas vi att det förvaltningsgemensamma arbetet med införande av digital 
signering sker.  Informationstavlor som information och kommunikationsverktyg utvecklas 
under året. Vi ska ha en positiv inställning till att våga prova. 

Fler boendeplatser behövs för målgruppen personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom, 
planering och genomförande av omvandling av inriktning på några av våra boendeenheter 
behöver ske under året, för att möta målgruppens behov. 

Verksamheten ser sedan tidigare behov av en enhet med inriktning psykisk ohälsa äldre, 
utgångspunkten är att detta behov ska beaktas vid öppnande av nytt boende 2023, Akasiavägen.  

Aktiviteter behöver ske för att säkerställa att våra vård och omsorgboende har ändamålsenliga 
lokaler och boendemiljöer. Kartläggning av standard och åtgärder som behövs är beslutad och 
ska genomföras på samtliga enheter. Utifrån kartläggningen kommer behov av investeringar 
inom befintliga lokaler i såväl inomhusmiljö som utomhusmiljö att behöva planeras och 
prioriteras. 

Grundutbildning för medarbetare inom vård och omsorgsboende är för samtliga medarbetare 
webbutbildningarna inom områdena Demens ABC och ABC plus, Palliation, Nollvision, BPSD, 
Senior alert, Mötas i musik, IBIC och social dokumentation, SBAR, avvikelser och Lex Sarah.  
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Verksamheten ser att kunder med olika behov utifrån psykisk ohälsa ökar i våra verksamheter, 
för att kunna möta kundernas behov på bästa sätt behövs en ökad kunskap kring bemötande och 
arbetssätt med personer med psykisk ohälsa. Handlingsplan för utbildningssatsningar 2022-
2023 utifrån konceptet Psyk E-bas ska tas fram. 

Att arbeta för hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetare trivs och skapar en god kvalitet i 
våra verksamheter är ett fortsatt viktigt område för att skapa attraktiva arbetsplatser och för att 
förebygga arbetsrelaterad ohälsa på såväl individ- som gruppnivå. Den långa sjukfrånvaron har 
minskat de senaste åren och målsättningen är att fortsätta detta arbete på olika sätt och även 
inom området korttidsfrånvaro behöver aktivt arbete ske, utifrån pandemins förutsättningar.  
Under 2022 kommer ett antal enheter att delta i pilotprojektet Rehabråd, ett nytt arbetssätt för 
att arbeta med att minska sjukfrånvaron.  

Verksamheten fortsätter arbetet utifrån bemanningsbalans samt åtgärder utifrån att vi är en 
heltidsorganisation, och de strukturella utmaningar som verksamheten identifierat kopplat till 
det. Under våren sänks heltidsmåttet för nattarbete, i samband med det startar ett arbete med 
att säkerställa en behovsanpassad bemanning under hela dygnet. Under året är målsättningen 
starta ett projekt med helgtjänstgöring. 

Verksamhetens planerade arbete utifrån nämndens styrkort 2022 
Strategisk färdplan 

Nämndens resultatmål Resultatmått 
Hållbarhet 
Ett hållbart arbetssätt skapas genom en 
hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv 
organisation 
 
Trygghet 
Ett respektfullt bemötande ska prägla varje 
möte 
 
 
Att kund/anhörig upplever tillit och trygghet 
i varje möte med omsorgsförvaltningen 
 
Attraktivitet 
Att arbeta för hälsosamt och aktivt liv 
(socialt, psykiskt och fysiskt) samt 
förebyggande arbete 
 
Att arbeta för säkra metoder för kundens 
behov, ökad kvalitet 
 
En omsorgsförvaltning i framkant som 
arbetar med innovation 

 
Handlingsplan för ett strategiskt arbete 
 
Medverkan i brukarundersökning 
 
 
Andel enheter som har aktivt arbetat med 
Kristianstad kommuns värdegrund och 
bemötandeguide. 
 
Brukarundersökningar med komplettering av 
egna verktyg (intervjuer/enkäter) 
 
 
Brukarundersökningar med komplettering av 
egna verktyg (intervjuer/enkäter) 
 
 
Handlingsplan för att kvalitetssäkra befintliga 
metoder(förvaltningsnivå) 
 
Plan för innovationsarbete(förvaltningsnivå) 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Se under prioriterade områden och handlingsplan. 
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Medarbetarmål 

Nämndens resultatmål  Resultatmått 
Attraktiv arbetsgivare med stolta och 
engagerade medarbetare 
 
 
 
Tillitsbaserad ledning 

Medarbetarenkät 2022: 
 – Rekommendations-vilja eNPS 
 – Ledarskapsindex 
 – Hållbart medarbetar-engagemang (HME) 
 
Fortsatt utveckling av modellen UL 
(utvecklande ledarskap) 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Se prioriterade områden samt handlingsplan. 
 
Inom ramen för Äldreomsorgslyftet kommer utbildning inom teambaserat arbetssätt ske för 
alla chefer i äldreomsorgen, planerad start hösten 2022. 
 
 

 

Ekonomimål 

 
Nyckeltal för att fastställa utförandet av grunduppdraget  

 
Nyckeltal Ansvarig 
Kostnad per insats och kund – alla 
verksamheter 

Ekonomichef 

Brukarundersökningar 
– Äldreomsorg (Välj sammantagen nöjdhet 
samt övriga resultat som bedöms intressanta) 

 
Verksamhetschef VOBO 
 

Kompetensnivåer HR-chef 
Personalomsättning 
(Förvaltningsövergripande och per 
verksamhet) 

HR-chef 

Sjukfrånvaro/frisktal 
(Förvaltningsövergripande och per verk-
samhet) 

HR-chef 

Kundtid Verksamhetschef VOBO 
Kontaktman till kund Verksamhetschef VOBO 

Nämndens resultatmål Resultatmått 
Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret Avvikelse mot budgeterat resultat 

 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Se prioriterade områden samt handlingsplan. 
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Kvalitetsregister 
– Senior Alert 
– BPSD 

 
Verksamhetschef VOBO 
Verksamhetschef VOBO 

Genomgående väga jämställdhetsparametrar 
(kundperspektiv) för de nyckeltal där det 
finns 

Verksamhetschef VOBO 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Brukarundersökning: under 2022 provas ett arbetssätt för att öka deltagandet/besvarandet 
av enkäten. Bedömningen är att den sammantagna nöjdheten speglas av enhetens 
sammanvägda arbete inom områden som handlar om aktiviteter, upplevelsen av en 
meningsfull vardag, måltidssituationen, kontaktmannaskap, värdegrund och bemötande, 
arbete för att skapa trygghet. 
 
Kompetensnivåer: Utbildningsnivå på bas och specialistnivå följs. Aktivt arbete pågår bl a 
genom äldreomsorgslyftet.  
 
Sjukfrånvaro/frisktal: Aktivt arbete med olika hälsofrämjande arbete och ett tidigt och aktivt 
rehabarbete på individ och enhetsnivå. Trivsel, delaktighet och samarbete är viktiga områden 
i den organisatoriska arbetsmiljön där aktivt arbete ska ske utifrån varje enhets 
förutsättningar och behov. Verksamheten kommer att delta i det kommunövergripande 
projektet Rehabråd, ett nytt arbetssätt för arbete för att minska sjukskrivning. 
 
Kundtid: Verksamheten slutför i juni 2022 införandet av life care planering som 
planeringsverktyg. Därefter kan man titta på adekvata nyckeltal kopplat till kundernas 
insatser/kundtid. 
 
Kontaktman: Samtliga kunder inom vård och omsorgsboende har en kontaktman och vice 
kontaktman namngiven. Att säkerställa en följsamhet till gällande rutiner och beskrivning för 
uppdraget pågår i verksamheten för att säkerställa en god personcentrerad vård och omsorg. 
 
Kvalitetsregister: Fortsatt utvecklingsarbete med teamet och verkställighetsmöten som bas 
för att säkerställa användandet av senior alert och BPSD som metoder för en person centrerad 
vård och omsorg.  
 
 

 

Verksamhetens internbudget 
Vht 500 Planerare 0* 0* 
Vht 512 Demens dagverksamhet 3 976,4 4 177,6 
Vht 514 Demens korttid/ växelboende 10 790,2 10 731,8 
Vht 522 Vård och omsorgsboende 366 104,8 356 524,3 
Vht 527 Enskilda sjukhem/externa placeringar 2024,9 2 400 
Vht 531 Demens sjuksköterska 815,7 859,8 
Total 385 584,4 374 693,5 

500*statsbidrag 9,9mkr 2022 
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