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Kvalitetsberättelse 2019 

Inledning  

Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) bör med dokumentation som utgångspunkt varje år upprätta en 
sammanhållen kvalitetsberättelse enligt Ledningssystem för kvalitetsarbete SOFS 2011:9 
kap 7 §1. Innehållet i kvalitetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska och 
fortlöpande kvalitetsarbete under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat 
som uppnåtts. Definitionen på kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål som 
gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst 
och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som meddelas av sådana 
föreskrifter. 

Kristianstad kommuns strategiska färdplan tydliggör kommunens vision, mål och strategi. 
Kristianstad kommuns vision är ”Vi lyfter tillsammans”. Visionen beskriver hur vi vill att 
samhället ska vara, vad kommunen ska satsa på och vilken riktning vi ska ta. Nyckelord är 
tanke, trivsel och tillväxt. 

Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Kristianstad kommuns omsorgsförvaltning anges i den 
lokala värdighetsgarantin. Den bygger på Socialtjänstlagen (SoL 5 kap 4§). Dessa 
värdighetsgarantier lyder:  

 Gott bemötande 
 Meningsfull vardag – att känna livslust och glädje 
 Individuell planering 
 Mat – och måltidsmiljö 
 Omsorg vid livets slut 

Värdegrundsarbete för funktionsstöd vilar på nyckelbegreppen självbestämmande, 
delaktighet, inflytande, helhetssyn och kontinuitet samt allas lika värde. 

Sammanfattning 

Under året har fokus legat på att förbättra många delar i arbetet mot våra kunder.  

Den sociala dokumentationen är en grundpelare för att säkerställa en god och säker vård. 
Alla verksamheter har fått utbildning i Individens behov i centrum (IBIC) och 
funktionsstöd har utbildat sina medarbetare i social dokumentation. Vård- och 
omsorgsboendena har utbildat all personal i kognitiv svikt. 

Arbetet med processer och rutiner har varit varierat. Anledningen till detta har varit byte 
av många enhetschefer samt vakanser på förvaltningsnivå. Det är viktigt att 
enhetscheferna tar stort ansvar i detta arbete.  

Omvärldsanalyser och analysdagar har genomförts där verksamheterna har fått samverka 
och ”tänka stort”. 

Riskanalyser har genomförts löpande utifrån kund- och kvalitetsperspektiv. Oftast görs 
dessa utifrån medarbetarperspektivet. 

Analyser av olika brukarundersökningar görs årligen och presenteras för verksamheterna. 
Det blir bra diskussioner som sedan mynnar ut i olika handlingsplaner. 
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Analyser av avvikelser har fortgått under året. Verksamheterna är ännu inne i ett lärande 
kring detta arbetssätt. From 2020 finns ytterligare förutsättningar att jobba systematiskt 
med detta i och med nytt systemstöd. Lex sarah gruppen har ett nytt arbetssätt och 
arbetar strukturerat med de avvikelser som är av allvarlig karaktär. 

Engagerade medarbetare närmast kund är den viktigaste resursen i kvalitetsarbetet. 
Utbildning och kunskap är ett sätt att höja kvaliteten inom förvaltningen. 

Under året har verksamhetsuppföljningar genomförts och återrapporterats till 
verksamheterna och omsorgsnämnden. 

Utmärkelser 

Det bör också uppmärksammas att omsorgsförvaltningen har uppmärksammat för två 
händelser under året: 
Kommunens vård- och omsorgsboende på intraprenad var årets bästa boende i hela 
Sverige i enkäten ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” samt att funktionsstöd fick 
utmärkelse för 2019-års andra pris för årets LSS-kommun. 

Organisatoriskt ansvar för kvalitetsarbetet inom SoL/LSS 

Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 § beskriver: ”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god 
kvalitet, för utförandet av socialnämndens uppgift skall det finnas personer med lämplig 
utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras.” Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
innehåller motsvarande bestämmelser. 

All personal inom verksamheten har ett ansvar att bidra till en god kvalitet enligt 14 kap 
2§ SoL och 24a§ LSS.  

För att kvalitetsarbetet inom omsorgsförvaltningen ska bedrivas systematiskt finns det en 
angiven fördelning av ansvar och befogenheter. 

Omsorgsnämnden  

Omsorgsnämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Nämnden har ett övergripande ansvar som innebär att:  

• ledningssystemet integreras med det kommunövergripande arbetet för styrning, 

uppföljning och kvalitet 

• ge uppdrag och förutsättningar så att ledningssystemet är utformat så processerna 

fungerar verksamhetsöverskridande 

Förvaltningschefen 

Förvaltningschefens ansvarar för att: 

• kommunicera och omsätta kommunfullmäktiges och nämndens övergripande 

strategier och mål inom socialtjänsten 

• årligen kontrollera förvaltningens övergripande processer och vid behov revidera 

processer och rutiner 

• att i samråd med socialt ansvarig samordnare (SAS) besluta om 

allvarlighetsgraden av en händelse enligt Lex Sarah. 



5 

 

Kristianstads kommun | Klicka eller tryck här för att ange text. 

Kvalitetsutvecklaren 

Kvalitetsutvecklaren ansvarar för: 

• att leda och samordna förvaltningens arbete utifrån ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete 

• de förvaltningsgemensamma övergripande processerna i ledningssystemet 

• att innehållet i kvalitetsledningssystemet är aktuellt och utvecklas 

• att det övergripande arbetet i processgrupperna fortskrider 

• att årligen kalla till gemensamt möte för samtliga processgrupper för 

kunskapsutbyte 

• sammanställa och analysera brukarundersökningar och nationella undersökningar 

• sammanställa årlig kvalitetsberättelse. 

Socialt ansvarig samordnares (SAS)  

Socialt ansvarig samordnare ansvarar för: 

• att säkerställa god kvalitet och följsamhet enligt gällande lagstiftningar samt andra 

styrdokument 

• för kvalitet och säkerhet inom det sociala arbetet inom omsorgsförvaltningens 

verksamheter. 

• anmäla till omsorgsnämnden och inspektionen för vård och omsorg när 

missförhållande/allvarliga missförhållande sker.  

Verksamhetscheferna 

Verksamhetscheferna ansvarar för: 

• inom sitt verksamhetsområde bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 

• kommunicera och omsätta övergripande strategier och mål inom sitt 

verksamhetsområde 

• ansvara för att kontrollera samtliga, på intranätet presenterade, processer inom 

verksamhetsområdet så att processer och rutiner är aktuella. 

Enhetschefernas ansvar 

Enhetscheferna ansvarar för: 

• inom sin enhet bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 

• kommunicera och omsätta övergripande strategier och mål inom sin enhet och 

involvera medarbetarna i det systematiska förbättringsarbetet 

• ytterst ansvara för de aktiviteter som är aktuella för den enskilda enheten och som 

är beskrivna i processerna 

• har huvudansvar för att utreda de avvikelser som sker inom enheten 

• all social dokumentation inom sin enhet. 
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Alla medarbetares ansvar 

Medarbetarnas ansvar är: 

• skapa förtroende och god kvalitet genom att visa engagemang, lyhördhet, positiv 

inställning och respekt i varje möte med kunder, närstående och varandra 

• delta i det systematiska kvalitetsarbetet 

• tillämpa gällande rutiner som finns presenterade i processer på intranätet 

• delta i uppföljning av mål och resultat 

Kvalitetsledningssystems grundläggande uppbyggnad 

Föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 beskriver 
syftet med ett ledningssystem: ”att verksamheten systematiskt och fortlöpande ska kunna 
utveckla och säkra kvaliteten utifrån de krav och mål som gäller enligt lagar och 
förordningar. Detta uppnås genom att ledningssystemet stödjer arbetet med att planera, 
leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten”. 

Processer, riktlinjer och rutiner  

Verksamheterna inom SoL/LSS ska enligt SOSFS 2011:9 4 kap 2-4§ identifiera, beskriva 
och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens 
kvalitet. En process är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett 
resultat. I varje process ska det tydligt framgå vilka aktiviteter som ingår samt bestämma 
inbördes ordning.  Rutinerna ska beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet 
ska utföras samt ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. 
 
Omsorgsförvaltningen har fastställt rutin för styrdokument där det framgår att riktlinjer, 
dvs anvisning om hur en arbetsuppgift ska hanteras, fastställs av Omsorgsförvaltningen 
medan processer och rutiner fastställs av verksamheten.  
 
Omsorgsförvaltningens ledningssystem hanteras av processgrupper som tillhör 
respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledningssystemet är ett av ansvarsområdena 
som det åligger processgrupperna att revidera och hålla aktuellt. 
 
Processer och rutiner finns tillgängliga för samtliga medarbetare i förvaltningens 
Handböcker. 
 
Resultat 2019 
Rutin för styrdokument är framtaget och arbetsgång för nya rutiner är fastställt. 
Processarbetet löper på i några verksamheter men har varit något trevande i andra 
verksamheter. 
Uppdatering av vissa förvaltningsövergripande rutiner är påbörjat. 

Analys 
Systemet för kvalitetsledningen kräver översyn för att säkerställa lätthanterliga 
administration och för att skapa en god tillgänglighet för medarbetarna. 
Under året har det framkommit att en gemensam översyn av rutinerna krävs. 

Förbättringsförslag 
Översyn av kvalitetsledningssystemet då det inte fyller behovet i fullt ut och anses inte 
vara användarvänligt. 
Översyn av befintliga rutiner för att skapa samsyn kring de delar som är liknande för hela 
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förvaltningen. 
Fortsatt arbete i processgrupperna med att skapa rutiner som verksamheten kräver 
utifrån lagar och förordningar.  
Implementera nytt arbetssätt för att fastställa nya rutiner, vilket ger möjlighet till bättre 
kontroll av vilka processer som pågår i förvaltningen och minskar eventuellt 
dubbelarbete.  

Social dokumentation 

Allt som händer i ett ärende ska dokumenteras inom både SoL och LSS. När det gäller 
handläggning är det viktigt att ett ärende hanteras rättssäkert och att man kan följa stegen 
i processen via dokumentationen. När det gäller verkställigheten gäller kravet på 
dokumentation att det finns en genomförandeplan som talar om kundens behov av 
insatser och hur omvårdnaden ska ges. Det ska även finnas journalanteckningar som följer 
ärendet över tid samt uppföljningar av omvårdnaden från både handläggare och 
verkställare. 

Resultat 2019 
Det har under året uppmärksammats brister i journalföringen både hos handläggare och 
verkställare. Det har bla uppmärksammats genom verksamhetsuppföljningen som gjordes 
under året men även via internkontroller. 
 
Handböckerna kräver kontinuerlig uppdatering vilket har framkommit under året. 
 
Under året har det pågått ett större projektarbete inför införandet av IBIC. IBIC bygger på 
att sätta brukarens behov i centrum, jobba målinriktat mot uppsatta mål och endast 
kompensera de delar som brukaren själv inte klarar, med eller utan hjälpmedel. 
Implementering av verksamhetssystemet Life Care har påbörjats. Systemet kommer att 
vara ett stöd för detta arbetssätt.  
 
Analys 
Kvalitetsarbete görs på hela förvaltningen, men inte med systematik. 

 
Förbättringsförslag 

• Att systemstöd för kvalitetsledningssystem är användarvänligt och uppdaterat. 

• Att utbilda personalen i social dokumentation  

• Att skapa verktyg för enheterna till internkontroll 

• Att fortsätta träffar med IBIC-ombud/dokumentationsombud 

• Att fullt ut implementera Life Care för social dokumentation. Detta arbete kommer 

att pågå även kommande år enligt fastställd tidplan. Det nya verksamhetssystemet 

innebär kvalitetsförbättring och säkrare hantering, 

Samverkan 

Verksamheterna inom SoL/LSS ska enligt SOSFS 2011:9 4 kap 5§ identifiera processer där 
samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten.  

Samverkan ska ske för att säkerställa att rutiner fungerar och att det finns bestämmelser 
som förankrar samtliga delar i verksamheten.  
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Resultat 2019 
Samverkan har skett i kvalitetsrådet som är ett verksamhetsnära råd, där deltagarna 
representerar verksamheterna och flertalet av deltagarna är enhetschefer och 
processledare. Samverkan sker även i och utanför processgrupperna. 
 
Workshop för omvärldsanalyser är genomförda, i och tillsammans med de olika 
verksamhetsområdena.  
 
Samverkan har även skett med referensgrupperna för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
och Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KFR), Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) men även inom kommunens övriga förvaltningar såsom tex arbete- och välfärd och 
kommunledningskontoret. 

Det finns samarbetsgrupp barn (SAMBA-grupp) som består av chefer från 

omsorgsförvaltningen, arbete- och välfärdsförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, barnkliniken, barn- och ungdomspsykiatrin samt barn- och 

ungdomshabiliteringen. Syftet är att hålla varandra informerade och att arbeta för att 

stärka samverkan och samarbete.  

Samverkan sker även med kunderna/medborgarna i olika former som exempel kan 
nämnas boenderåd, anhörigstöd, arbetsplatsmöte inom Funktionsstöd. 
 

Det finns givna strukturer kring samverkan med våra privata utförare och kontaktvägen 
för dessa utförare är socialt ansvarig samordnare (SAS). 

 
Analys 

Samverkan sker i största utsträckning inom den egna förvaltningen i olika former.  

Förbättringsförslag 
Fortsätta samverkan i alla former, både internt, externt och nationellt. 

Förvaltningen har organisatoriska möjligheter att jobba aktivt med samverkan även med 

andra myndigheter och kommuner då varje verksamhet har fått eller kommer under våren 

2020 få verksamhetsutvecklare. 

Systematiskt förbättringsarbete 

Riskanalyser  

Verksamheterna inom SoL/LSS ska enligt SOSFS 2011:9 5 kap 1§ fortlöpande bedöma om 
det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i 
verksamhetens kvalitet. 

En viktig del av det preventiva arbetet är riskanalyser. En riskanalys ska kunna påvisa 
sannolikheten för att en händelse inträffar och om den gör det – vilka negativa 
konsekvenser som kan bli en följd av händelsen.  

Resultat 2019 
Riskbedömningar har gjorts i alla verksamheter utifrån kund- och kvalitetsperspektiv. 
Exempel på genomförda riskbedömningar är: 
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 förändringar i verksamheten  
 förändringar på enheten 
 förändringar i personaltäthet 
 i samband med översyn av hemtjänstenheter 
 bemötandeplaner på kunderna 
 bemötandeplaner vid behov i BPSD.  

 
Riskbedömningar är även genomförda i samband med förändringar av olika 
verksamhetssystem.  
 
Analysdagarna är ett exempel på tillfällen då förvaltningen lyfter upp vissa risker som kan 
komma. 
 
Analys 
Riskbedömningar görs löpande i verksamheterna. 
 
Förbättringsförslag 
Förbättra arbetet med riskanalyser även i förebyggande syfte, då vi ser att en förändring 
skulle kunna innebära en risk. 

Förbättra arbete med riskanalyser utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

Egenkontroll  

Verksamheterna inom SoL/LSS ska enligt SOSFS 2011:9 5 kap 2§ utöva egenkontroller. 

Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten 
samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens 
ledningssystem. 
 
Egenkontroller kan innefatta: 

 Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i kvalitetsregister 
 Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i öppna jämförelser 
 Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat 
 Målgruppsundersökningar 
 Granskning av journaler, akter och annan dokumentation 
 Verksamhetsuppföljningar 

Brukarundersökning 

Enkäten ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” och Pict – o Stat är exempel på 
brukarundersökningar som är viktiga för verksamheterna. De ger en bild av hur kunderna 
upplever kvaliteten i insatserna de får och enkäterna är därför viktiga område att arbeta 
med.  

 

Äldreomsorgens brukarundersökning - ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” 

Socialstyrelsen genomför årligen brukarundersökningar hos äldre i syfte att undersöka 
kundernas upplevelser av äldreomsorgen. Undersökningen redovisas kommunvis och kan 
användas som jämförelse mot andra kommuner och riket. Många kunder får hjälp av sina 
anhöriga att besvara enkäten, vilket är så riket över. Resultatet är en bild över kunderna 
och anhörigas syn och upplevelser av äldreomsorgen. 



10 

 

Kristianstads kommun | Klicka eller tryck här för att ange text. 

Resultatet presenterades i ledningsgrupperna som berörs av enkätsvaren samt för 
omsorgsnämnden. Förvaltningen har både områden att förbättra liksom att bevara. 

De privata utförarna inom LOU och LOV är också delaktiga i enkäten och har delgivits 
innehållet. På varje privat utförare åligger att skriva egen kvalitetsberättelse vilka 
hänvisas till för mer information om respektive verksamhet. 

Vårt intraprenadboende utsågs 2019 i ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” till Sveriges 
bästa boende.  

Resultat 2019 
För vård- och omsorgsboende var svarsfrekvensen 55 % och för ordinärt boende var 
motsvarande siffra 62 %. På vård- och omsorgsboendena var det oftast någon annan än 
kunder som svarar på enkäten och inom ordinärt boende var det oftast kunden själv som 
svarade. Det var flest kvinnor över 80 år som svarade på enkäten. 

Varje enhet har tagit del av sin egen brukar- och enhetsundersökning. 

Nedan presenteras trendsammanställningen från 2017-2019: 

Trendsammanställning Ordinärt boende 

Fråga 2017 2018 2019 

Handläggarbeslutet är anpassat efter brukarens behov
 

81 78 80 

Fick välja utförare av hemtjänsten 
 

79 78 79 

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
 

65 64 68 

Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål
 

91 89 90 

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp
 

68 64 60 

Personalen utför sina arbetsuppgifter bra
 

90 90 89 

Personalen kommer på avtalad tid
 

89 85 85 

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet
 

88 86 86 

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar
 

73 70 69 

Får bra bemötande från personalen
 

97 97 97 

Känner sig trygg hemma med hemtjänst
 

89 88 87 

Känner förtroende för personalen
 

92 91 93 

Besväras inte av ensamhet
 

45 45 44 

Har lätt att få kontakt med personalen vid behov
 

82 81 81 

Är sammantaget nöjd med hemtjänsten
 

92 91 92 

Fungerande samarbete med hemtjänsten
 

92 90 89 

 

Trendsammanställning Vård- och omsorgsboende 

Fråga 2017 2018 2019 

Fick plats på önskat äldreboende
 

85 87 83 

Trivs med sitt rum/sin lägenhet
 

75 74 73 

Tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen
 

66 71 68 

Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet
 

67 66 65 

Tycker att maten smakar bra
 

76 75 77 

Upplever måltiderna som en trevlig stund
 

66 72 66 

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet
 

75 78 71 

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar
 

47 52 52 

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp
 

66 69 64 

javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$0')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$1')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$2')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$3')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$4')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$5')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$6')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$7')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$8')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$9')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$10')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$11')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$12')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$13')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$14')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$15')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$0')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$1')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$2')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$3')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$4')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$5')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$6')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$7')
javascript:__doPostBack('ctl00$CP1$GridViewTrend','Select$8')


11 

 

Kristianstads kommun | Klicka eller tryck här för att ange text. 

Får bra bemötande från personalen
 

95 94 94 

Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål
 

80 81 82 

Känner sig trygg på sitt äldreboende
 

88 89 88 

Känner förtroende för personalen
 

86 87 85 

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet
 

61 64 59 

Möjligheterna att komma utomhus är bra
 

62 66 64 

Besväras inte av ensamhet
 

37 39 38 

Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov
 

80 82 79 

Har lätt att få träffa läkare vid behov
 

62 60 63 

Har lätt att få kontakt med personalen vid behov
 

85 89 88 

Är sammantaget nöjd med äldreboendet
 

82 84 84 

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
 

46 51 47 

Fungerande samarbete med närstående
 

87 90 87 

 

Förbättringsförslag 
Verksamheterna vård- & omsorgsboende samt ordinärt boende har tagit fram 
handlingsplaner utifrån resultatet i enkäten.  

 

Pict-o-Stat 

Funktionsstöd har genomfört kundundersökning med enkätverktyget Pict-o-Stat inom 

gruppbostäder och daglig verksamhet. Frågorna har tagits fram med utgångspunkt från 

föregående undersökningsenkät, Sveriges kommuner och landstings (SKL) enkät samt 

funktionsstöds verksamhetsplan.  

Resultat 2019 
För redovisning av kundundersökningen hänvisas till bilaga 1 

Analys 

Resultatet har analyserats med stöd av innovationsguidens (SKL) arbetssätt och resultatet 

har analyserats som helhet men även köns- och åldersuppdelad utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Analysen har utmynnat i verksamhetsutveckling inom 

funktionsstöd bl a gällande delaktighet i genomförandeplaner och information om 

Synpunkten.  

Förbättringsförslag 

Handlingsplanerna upprättas i de flesta fall av personal och enhetschef och det är önskvärt 

med en högre grad av brukarmedverkan framöver. Inom gruppbostad har endast ett fåtal 

handlingsplaner upprättas vilket är en brist. 

Verksamhetsuppföljning (VUF) 

Syftet med verksamhetsuppföljningar 

• Ta reda på hur väl verksamheten lever upp till lagstiftarens krav på god kvalitet 
inom vård och omsorg  

• Bidra med konkreta förslag på åtgärder som vidareutvecklar verksamheten inom 
avsedda kontrollområden  
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• Starta arbetsprocesser inom arbetsgruppen som bidrar till ökad kvalitet i 
genomförandet av insatser  

• Förmedla kunskap om hur verksamheter fungerar till omsorgsnämnden och 
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp inom avsedda kontrollområden 

 

Genomförandet 

De enheter som granskats hade en spridning mellan funktionsstöd, ordinärt boende och 
särskilt boende. 13 enheter fick besök och deltog i samtal kring förutbestämda frågor, 12 
enheter var aktuella för handläggarnas granskning av om uppdrag/beställning stämmer 
överens med genomförandeplaner och fem särskilda boenden för äldre fick besök i form 
av måltidsobservationer. Utöver detta genomfördes sex riktade besök med specifika 
frågeställningar. 
 
Årets tre kontrollområden var: 

• Social dokumentation 
Uppgiften var att ta reda på om arbetet med den sociala dokumentationen stödjer 
att verksamheten utför omsorg efter beviljade insatser/kundens behov. 

• Värdegrund/Värdighetsgarantier – Förankringen 
Uppgiften var att ta reda på om arbetet med värdegrund/värdighetsgarantier är 
förankrat i verksamheterna.  

• Mat/måltider – arbetet för att ge en positiv upplevelse 
Uppgiften var att ta reda på om enheten arbetar för att kundens upplevelse i 
mat/måltidssituationen ska bli positiv 

 
Enkät skickades ut till samtliga enhetschefer eller motsvarande inom omsorgs-
förvaltningen (både intern och extern regi). Totalt 100 svar inkom vilket i stort motsvarar 
100 % svarsfrekvens.  
 
De 13 enheter som besöktes var slumpvis uttagna. Intervjuerna skedde med 
omvårdnadspersonal/stödassistenter/stödpedagoger eller motsvarande. Frågorna som 
ställdes vid besöken var samma frågor som enhetscheferna hade besvarat i enkäten. 
Intervjumaterialet kompletterades genom granskning av rutiner och 
checklistor/journaler/andra planer samt utifrån förutbestämda frågeställningar. 
 
Chef och intervjuade medarbetare fick samma frågor (chef via enkät, personal via samtal). 
 
Resultat 2019 
I uppföljningen framgår att det krävs ett fortsatt arbete för att säkerställa att den 
sociala dokumentationen är ett redskap för att verksamheten ska utföra omsorg efter 
beviljade insatser och kundens behov. Verksamheten behöver bland annat arbeta för 
att skapa arbetssätt som möjliggör att den sociala dokumentationen med 
regelbundenhet gås igenom för att se behov, mönster och trender för kunderna. Att 
informationsöverföring mellan arbetspassen och mellan dag/nattpersonal sker med 
utgångspunkt från dokumentation är vidare ett viktigt område att arbeta med.  
 
Det är ett relativt lågt resultat på enheternas upplevelse av om myndighetsenhetens 
beställningar/uppdrag ger väsentlig information utifrån kunds behov. 
Myndighetsenheten behöver därför se över frågan mer noggrant för att utröna om 
detta går att utveckla på något sätt. Resultatet är dock högt på frågan om personal tar 
del av beställning/uppdrag och att ny personal tar del av relevanta 
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genomförandeplaner. Likaså tar personal i stora drag del av förändringar som görs i 
planerna.  
Kontaktmannens uppdrag är till stor del förankrat även om det i några fall är så att det 
saknas kännedom om att det skriftliga uppdraget kan återfinnas i handböckerna. 
Introduktion i värdegrund och äldreomsorgens värdighetsgarantier och dess årliga 
uppföljning behöver förbättras.  
 
Dokumentation kring kundens delaktighet kvarstår som ett förbättringsområde.  
 
Med några få undantag är det generellt gott resultat inom mat och måltider.  
 
För fullständig rapport, hänvisas till dokumentet, Rapport VUF 2019. I detta dokument 
framgår även analys och förbättringsförslag. 
 

Evidensbaserade metoder 

Beteendemässiga symtom vid demens, BPSD 

BPSD förekommer någon gång under sjukdomsförloppet hos ca 90% av alla personer med 

kognitivsjukdom/demenssjukdom.  Symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, 

hallucinationer eller sömnstörningar. Tillstånden orsakar ett stort lidande för personer 

med kognitivsjukdom/demenssjukdom men påverkar även anhöriga och vårdpersonal. 

Att arbeta med BPSD – registret kan bidra till: 

 Öka livskvalité för personer med demenssjukdom 

 Implementering av nationella riktlinjer 

 Personcentrerat förhållningsätt och ett gemensamt språk för personalen 

 Teamarbete och tydliga mål  

 Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar 

 Tydliggöra vårdtyngden och bidra till verksamhetsutveckling 

Målet för 2018 - 2019 var att samtliga demensenheter skall vara anslutna till BPSD-

registret och påbörjat implementeringen samt gjort en skattning per kund. 

Resultat 2019 

Samtliga demensboende i Kristianstads kommun är anslutna till BPSD registret. Dessutom 

är två vård & omsorgsboende med allmän inriktning anslutna. Dessa boende har anslutits i 

samband med att deras demenssenheter anslutits till BPSD-registret. Tanken är att kunna 

använda metoden om någon kund med demensutveckling skulle drabbas av BPSD-

symtom. Därutöver är tre boende inom funktionsstöd anslutna.  

Målet 2019 var en skattning per person i BPSD-registret. Målet är ej uppnått.  

Antal registreringar i BPSD – registret 2019 är 419 (inkl. privata utförare och 

intraprenad). 2019 gjordes 418 skattningar (år 2018 var det 416 st).  Antalet 

registreringar i statistiken kan variera över tid då det finns möjlighet att registrera med 

datum bakåt i tid. Antalet visar gjorda registreringar ej antal personer som registrerats. 
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Analys 

Bidragande orsak till att målet med en skattning per person ej uppnåtts är sannolikt byte 

av enhetschefer, sjuksköterskor och att BPSD administratörer slutat på enheterna. 

Sannolikt påverkar även flyttning av verksamheter och nedstängning av verksamheter 

antalet skattningar samt svårigheter att samordna tid för BPSD-skattning med legitimerad 

personal. 

Förbättringsförslag 

Att lyfta upp och arbeta med BPSD-registret på verkställighetsmötena. 

 

Delaktighetsmodellen 

Delaktighetsmodellens bärande idé är att stödja och öva brukarnas förmåga att uttrycka 

och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar 

vardagen med. Modellen bygger på dialogsamtal, delaktighetsslingor, som förs i mindre 

grupper, brukare för sig och personal för sig, innan alla träffas för ett gemensamt samtal. 

Alla samtal leds av Vägledare som inte är personal till brukarna. Samtalen centreras kring 

ett särskilt valt vardagligt tema med intresse för brukarna (kommunförbundet Skåne).  

Resultat 2019 

Under året har sex delaktighetsslingor enligt Delaktighetsmodellen genomförts inom 

funktionsstöd. 

Analys 

Genomförda slingor har resulterat i handlingsplaner och åtgärder för respektive 

verksamhet på initiativ av kunderna och i samarbete med personal och enhetschef. 

Efterfrågan på slingor har minskat jämfört med 2018 och detta kan bero på att det inom 

Funktionsstöd varit fokus på att utveckla boenderåd och arbetsplatsmöte. 

Förbättringsförslag 

Använda delaktighetsmodellen för fördjupning av aktuella behovsområden som 

framkommer vid brukarundersökningar.  

 

Case management (CM)  

CM är en insats som samordnar vården och eller stödet för personer med psykiska 

funktionshinder för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Resultat 2019 

Under året har 28 kunder stöd av CM.  

Analys 

Kunderna som har fått CM skattar sig själva var fjärde månad och det som kan ses efter två 

år, är framförallt att personerna upplever en större trygghet när det kommer till 

boendesituation och ekonomi samt att man upplever sig vara mindre socialt utsatt. 
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Förbättringsförslag 

Fortsatt arbete med CM enligt modell och vid årsuppföljningen ändra fokus från antal 

kunder med stöd av CM till vilken förbättring och utveckling som skett för kunderna. 

Utredning av avvikelser 

En avvikelse inom SoL/LSS innebär att det uppstått en intern brist/fel som drabbat 
kunden. All personal inom vård och omsorg har skyldighet att rapportera dessa fel och 
brister inom verksamheten. Detta har även under året skett via verksamhetssystemet 
Flexite.  

Avvikelser  

Under 2019 påbörjades ett nytt arbetssätt kring att lyfta fram vikten av sociala avvikelser 
samt att regelbundet sammanställa och analysera de inkomna händelserna.. Arbetssättet 
förväntas bli en naturlig del av det systematiska arbetet under 2020 då det inte förankrats 
fullt ut under året som gått. Frukostträffar har anordnats som försök till en åtgärd kring 
den uteblivna följsamheteten till beslutad rutin. Frukostträffarnas syfte har bland annat 
varit att diskutera syftet med avvikelser och den vinst som finns med att arbeta aktivt med 
området. Träffarna kommer fortsätta under 2020. 
 
I analyserna som trots allt gjorts framgår att orsaker utelämnas till stor del vilket gör 
analysarbetet svårarbetat. Det riskerar också att verksamheterna vidtar åtgärder som inte 
är direkt kopplade till bakomliggande orsaker till händelserna. 
 
Under 2018 var endast ca 20 % av avvikelserna kopplade till lagrummen SoL/LSS och 
resterande var HSL. Under 2019 ses en ökning till totalt 30% vilket kan bero på att 
medvetenhet och kunskap har ökat. Utifrån hur fördelningen av insatser kopplat till 
lagrum ser ut i verksamheten finns det dock ett fortsatt behov av att ytterligare lyfta 
kompetensen kring sociala avvikelser och att det är tydligt vad syftet med hanteringen är. 
Det framkommer bland annat i samband med lex Sarah-utredningar att det inte är alla 
medarbetare som får återkoppling på vad som hänt med de avvikelser som registrerats 
vilket är ett stort bekymmer.  
 

 
 

0

1000

2000

3000

4000

Antal per lagrum (summa 3806) 

HSL SoL/LSS



16 

 

Kristianstads kommun | Klicka eller tryck här för att ange text. 

 
 
Det framkommer fortfarande att det på en del enheter upplevs som obehagligt att prata 
om avvikelser och att medarbetare känner sig ”påhoppade” då en avvikelse registreras och 
en av åtgärderna har varit kompetensutveckling och samtal ute i arbetsgrupperna.  
 
Under 2019 upphandlades nytt avvikelsesystem och under hösten har arbete pågått med 
att införa det nya. Systemet förväntas underlätta arbetet både med den löpande 
hanteringen av avvikelser men också att bland annat på ett lättare sätt kunna se mönster 
och samband som kan underlätta förbättringsarbete i verksamheten.  
 
Att dela med sig av erfarenheter och återkoppla detta till samtliga medarbetare för att 
förhindra att liknande, negativa händelser inträffar igen är något som kräver fortsatt 
arbete.   

Typ av avvikelse 

Att utläsa ur nedan sammanställning är det liksom föregående år ”uteblivna eller felaktigt 

utförda insatser” som är de område med flest negativa händelser. 
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Ekonomiska övergrepp är främst förekommande inom ”Boende + ass” inom 

funktionsstöds verksamheter. En åtgärd som är vidtagen förvaltningsövergripande under 

året är översyn av gällande rutiner. Skåp för förvaring behövde också köpas in.  

Fysiska och psykiska övergrepp är även det främst förekommande inom ”boende+ass”. En 

åtgärd inom verksamheten har varit att samtliga verksamheter skulle ge information till 

medarbetare kring tvångs- och begränsningsåtgärder i kunskapshöjande syfte för att 

förebygga händelser.  

Fysisk miljö, utrustning och teknik är främst förekommande inom vård och 

omsorgsboende men flera händelser inom denna kategori sker också inom hemtjänsten. 

Dokumentation och andra brister i rättssäkerhet i genomförandet är främst 

förekommande inom hemtjänst. Det går inte att utläsa ur analyser vad dessa handlat om, 

vilka orsaker som framkommit och vilka åtgärder som vidtagits.  

Ytterst få avvikelser är registrerade inom ”värdighetsgarantin”. I 

verksamhetsuppföljningar som genomfördes under året framkom det dels brister i 

introduktion och uppföljning av området men också att det fanns en svårighet att uppfylla 

det som garantierna sa. Ur samtal framkom det vidare att det inte alltid var känt att 

avvikelser skulle skrivas då garantierna inte kunde uppfyllas. 

Kategorierna ”övrigt” är också höga vilket framöver eventuellt kan underlätta då det nya 

avvikelsesystemet sätts i bruk med lite andra kategorier att välja på samt att chef i 

efterhand kan kategorisera rätt om medarbetaren som registrerat avvikelsen varit osäker. 
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Ur verksamhetens analyser kan utläsas att brister i kommunikation både inom och mellan 

verksamheter är en genomgående orsak till avvikelser. Likaså uteblivna rutiner men 

framför allt ej följsamhet till gällande rutiner. Inom hemtjänsten har det uppmärksammats 

brister i samverkan. Workshops anordnades därför för representanter från hemtjänst, 

myndighetsenheten och hälso- och sjukvårdsverksamheten som ett led i att förbättra 

detta.  

Inom funktionsstöds verksamheter föreslås bland annat utbildning för personal i att 

registrera avvikelser och förstå syftet med det. Det föreslås vidare översyn av resurspass 

så att det finns personal att sätta in vid korttidsfrånvaro, översyn på strukturen för 

personalens arbete genom att dela upp arbetsuppgifterna/kontaktmannatid på 

schemaraden så att det blir tydligt vilka arbetsuppgifter och ansvar för dagen varje 

medarbetare har vilket genererar i tydlighet även för kunden. Vidare framförs behov av 

bemötandeforum/utbildningar samt grupputvecklingsarbete för att skapa öppet klimat 

och mogna grupper. 

Myndighetsenheten har noterat att rutiner inte följs och att orsaken berott på tidsbrist och 

misstag. Utbildning och information föreslås som exempel på åtgärder. 

Kostverksamheten beskriver ej följsamhet avseende rutiner kring Life Care. Glömska 

framförs som en orsak. För övrigt noteras en låg benägenhet till att registrera avvikelser 

varför information på APT framöver planeras ske.  

Inom vård och omsorgsboende framkommer ett generellt problem kring brister i 

larmsystem då flera är gamla och bristfälliga. Inventering pågår för vidare hantering och 

upphandlingsbehov. Utbildning i bemötande framförs som en ytterligare åtgärd (demens 

ABC). Även inom denna verksamhet behovet av att lyfta frågan kring SoL-avvikelser.  
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Analys 
 Analyserna framgår ovan i samband med redovisat resultat. 

Förbättringsförslag 

 Nytt och enklare systemstöd införs under våren 2020. 
 Fortsatt arbete med analyser kring avvikelser 
 Fortsättningsvis inbjuda till fruktostträffar  
 Fortsatt arbetet med att skapa en god introduktion för nya medarbetare kopplat 

till avvikelser och för de områden som vi ser okunskaper i tex värdighetsgarantin. 
 Fortsatt arbeta med förbättrade kommunikationsvägar såväl inom som mellan 

verksamheter 
 

Lex Sarah 

För redovisning av lex Sarah hänvisas till bilaga 2.  

Klagomål och synpunkter 

Den som driver verksamhet inom SoL/LSS ka enligt SOSFS 2011:9 5 kap 3§ ta emot och 
utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från: 

 Brukare och deras närstående 
 Personal 
 Vårdgivare 
 De som driver socialtjänst och LSS verksamhet 
 Myndigheter 
 Föreningar, organisationer och intressenter 

Utredningen ska visa om det förekommer avvikelser mot de krav och mål som 
verksamheten har enligt lagar och föreskrifter.  
Klagomål och synpunkter ska också sammanställas och analyseras för att kunna se 
mönster och trender som indikerar på brister i verksamheten. 

Resultat 2019 
Inkomna synpunkter de senaste åren har ökat. Siffrorna som redovisas avser samtliga 
områden och inom egen regi. Inkomna beröm har under 2019 har ökat med 78 % och 
klagomålen har ökat med 30 % jämfört med 2018. Hemgångsstödet är den klart enskilda 
enheten som får flest beröm. 

2018: Förslag 11, Klagomål 56, Beröm 49  

2019: Förslag 12, Klagomål 73, Beröm 87 
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I Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” får kunderna 
frågan: ”Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål”. Resultatet redovisas 
nedan. Det visar sig att kunderna inte är så väl förtrogna om vilka kontaktvägar som finns 
för att framföra sina synpunkter. 
 

 
 
Under 2019 har ett arbete med att byta ut nuvarande systemstöd för synpunkter och 
klagomål pågått. Nytt systemstöd kommer att lanseras i mars 2020. 
 
Analys 

Ärenden kring klagomål och synpunkter tas i dag omhand och besvaras av aktuell enhet. 
Det systematiska förbättringsarbetet kring dessa ärenden är påbörjad under 2019. 
 
Förvaltningen har ett fåtal synpunkter och klagomål i förhållande till förvaltningens 
storlek och omfattning. 
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Trenden från brukarenkäten visar sämre siffror gällande kännedom om var man som kund 
vänder sig för att lämna sina synpunkter såsom förslag, beröm eller klagomål. 
 
En reflektion från vård- och omsorgsboendes analys är att registrering inte sker i systemet 
för synpunkter & klagomål utan dialog sker direkt med medarbetare eller enhetschef på 
enheten. 
  
Förbättringsförslag 
Fördjupa och förbättra analysarbetet som är påbörjat när det gäller synpunkter och 
klagomål. 
Fortsätta arbetet med att öka kännedomen för kunderna hur de kan lämna synpunkter till 
förvaltningen. 

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet  

Verksamheterna inom SoL/LSS ska enligt SOSFS 2011:9 6 kap 1§ säkerställa att personal 
arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. 

Engagerade medarbetare närmast kund är den viktigaste resursen i kvalitetsarbetet.  
Utbildning och kunskap är ett sätt att höja kvaliteten inom förvaltningen. 
 
Kundens kontaktman är en viktig person för kunden och ska skapa möjligheter att 
organisera arbetet så att kunden får en individuell omsorg och upplever trygghet. 
Kontaktmannen ser till kundens hela livssituation. 

Resultat 2019 
Medarbetare har genom sin kompetens bidragit till ökad kvalitet i verksamheten bl a 
genom att ta fram stödmaterial, arbetsmodeller, arbeta utifrån olika arbetsområden samt 
ingå i arbetsgrupper. 
 
Samtliga medarbetarna som jobbar i omvårdnadsarbete har utbildats i att arbeta utifrån 
metoden IBIC för att upprätta genomförandeplaner enligt denna metod. 
På vård- och omsorgsboendena har personalen varit delaktig i införandet av dagliga 
aktiviteter.  
Samtliga medarbetare inom vård- och omsorgsboende har gått utbildning i bemötande för 
kunder med kognitiv svikt. 
Arbete har även pågått i förvaltningen med att förbättra kontaktmannaskapet och arbeta 
med individen i centrum.  
Representation från samtliga verksamheter har funnits med i kvalitetsråd och 
processgrupper. 
 
En förvaltningsövergripande översyn är genomförd och är i slutfasen när det gäller 
introduktionsutbildning för nya medarbetare. Detta arbete ska vara klart under våren 
2020. Detta säkerställer att ny personal få kännedom om kommunens värdighetsgaranti, 
lagar, föreskrifter, rutiner mm som förvaltningens arbete grundar sig på. 
 
Förbättringsförslag 
Införandet av ett nytt intranät och en ny plattform för lärande via webbutbildning ger 
möjligheter för förvaltningen att skapa kommunikationsvägar och ge utbildning på ett 
annat sätt än vad som är möjligt idag. Förvaltningen kan då tillgodose och öka 
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medarbetarnas kompetens på ett enkelt sätt, vilket i slutändan ger en bättre kvalité i 
omsorgen av våra kunder. 

Under kommande året kommer fokus läggas på den sociala dokumentationen och 
genomförandeplanerna då det främst kommer att handla om målsättning och delaktighet. 
 

DigiLitt 

Inom kommunal vård och omsorg har det de senaste åren tydligt visats att ett lyckat 
införande av digitala verktyg är avgörande för att kunna möta framtidens utmaningar och 
behålla kvaliteten på tjänsterna. Men ett sådant införande är endast möjligt om de 
anställda har den kunskap och medvetenhet, den litteracitet, som krävs för uppgiften. 
 

Under två års tid har två vård- och omsorgsboende i Kristianstads kommun deltagit i 
projektet DigiLitt. Projektet avslutas den 29/2 2020. 
 
Syftet är att höja den digitala litteraciteten bland projektdeltagarna genom att bygga en 
långsiktigt hållbar struktur för lärande, ökad acceptans för förändring och fortlöpande 
utveckling av verksamheten. 
 
Resultat 2019 
I början av projektet kartlades alla deltagare där de fick bedöma sina kunskaper och 

färdigheter men också lyfta önskemål och behov. Samma kartläggning gjordes i slutet av 

projektet och detta har visat följande resultat:  

 
 Projektet har bidragit till en ökad medvetenhet hos deltagarna kring den digitala 

litteraciteten. 
 En positiv inställning till digitalisering har utvecklats men också en medvetenhet 

kring den sårbarhet som finns om allt inte fungera som det skall. 
 Merparten av deltagarna känner att de vågar mer och att de har höjt sin 

kompetens. 
 Upplevelse av en större känsla av trygghet hos deltagarna när de arbetar med 

digitala lösningar och stöd. 
 Deltagarna har blivit uppmärksammade på att de inte klarar uppdraget utan 

tekniken utan måste ständigt lära sig nya saker. 
 Deltagarnas möjlighet att prova ny teknik och utbildning kopplat till den denna. 

 
Efter projektslut lever DigiLitt vidare lokalt i form av APT-material av den kunskap och 

lärdomar som inhämtats. Detta kommer bli klart och användas i utbildningsportalen i 

april/maj 2020. 

Dokumentation  

Enligt SOSFS 2011:9 7 kap 1§ ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. 

Denna kvalitetsberättelse är ett sådant dokument. 
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Bilaga 1 –Pict-o-stat 2019 

Enkäten är något förändrad sedan tidigare undersökning. De frågor där vi gjort 
förändringar på från 2017 är markerade med blå kursiv text. Frågorna från SKL:s 
undersökning är markerade med (SKL). 

I gruppbostäder deltog 67 kunder i brukarundersökningen (ca 56 %) som gav följande 

resultat:  

Kvalitetsundersökning Gruppbostäder 

Fråga 2017 2019 SKL 

Hur trivs du hemma? (SKL) 92.03% 90.30% 78 

Förstår personalen vad du vill? 86.96% 83.58% 66 

Får du den hjälp du vill ha hemma? (SKL) 94.20% 91.79% 76 

Känner du dig trygg med personalen? 86.23% 87.88% 60 

Förstår du vad personalen säger?   84.85% 66 

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig? 85.51% 89.23% 72 

Vet du vad synpunkten är?   26.87% 81 

Är du rädd för något i det gemensamma?   88.06% 60 

Har du varit med och bestämt det som står i din 
genomförandeplan? 

57.97% 59.70%   

Får du vara med och bestämma på boenderåden? 55.80% 70.15%   

Är du rädd för något i din lägenhet?   83.58% 60 

Vet du vad som står i din genomförandeplan? 31.88% 35.82%   

Bestämmer du själv vad du ska göra när du är ledig? 93.48% 87.13%   

Har du något att göra när du är ledig? 93.48% 80.60%   

Kan du få hjälp att laga mat i din egen lägenhet 67.39% 58.21%   

 
Fråga - 2019 Svar Procent Antal 

Var äter du din mat? I det gemensamma 55.22% 37 

I min lägenhet 44.78% 30 

Var vill du äta din mat? I det gemensamma 58.21% 39 

I min lägenhet 41.79% 28 

 
Fråga - 2017 Svar Procent Antal 

Var äter du din mat? I det gemensamma 52.17% 36 

I min lägenhet 47.83% 33 

Var vill du äta din mat? I det gemensamma 55.07% 38 

I min lägenhet 44.93% 31 
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I daglig verksamhet (DV) svarade 261 kunder i brukarundersökningen (ca 70%) som gav 

följande resultat:  

Kvalitetsundersökning Daglig verksamhet 2019 

Fråga 2017 2019 Skillnad 

Vet du vilka arbetsuppgifter du ska göra under dagen? 84.20 89.36 5.16 

Trivs du med dina arbetsuppgifter? 86.72 90.04 3.32 

Hur känner du dig när du jobbar? 89.84 90.00 0.16 

Lyssnar personalen på dig? 90.93 94.47 3.54 

Känner du dig trygg med personalen på daglig 
verksamhet? 

93.01 94.85 1.84 

Kan du äta din lunch i lugn och ro? 79.69 83.97 4.28 

Vad tycker du om dina arbetskamrater? 88.95 87.72 -1.23 

Är det något du är rädd för på jobbet? 85.42 85.34 -0.08 

Berättar personalen för dig när du har gjort ett bra 
arbete? 

90.10 89.57 -0.53 

Har du varit med och bestämt det som står i din 
genomförandeplan? 

71.35 81.74 10.39 

Vet du vad som står i din genomförandeplan? 55.73 69.87 14.14 

Har ni arbetsplats möte på din arbetsplats? 86.98 90.77 3.79 

Är ditt jobb viktigt för dig? 94.53 95.73 1.20 

Hur känner du dig när du åker till din arbetsplats? 85.53 86.70 1.17 

Är det höga ljud på din arbetsplats? 50.79 53.66 2.87 

Vet du vad Synpunkten är?   49,34   

Fråga Svar 2017 2019 

Skulle du vilja prova på en annan arbetsplats? Ja 38.86% 40.09% 

Vet inte 12.44% 15.52% 

Nej 48.70% 44.40% 

 
 

Kvalitetsundersökning Individintegrerad verksamhet  

Fråga 2017 2019 Skillnad 

Vet du vilka arbetsuppgifter du ska göra under dagen? 87.50 94.00 6.50 

Hur känner du dig när du jobbar? 90.00 89.58 -0.42 

Kan du äta din lunch i lugn och ro? 80.00 82.00 2.00 

Vet du vem du ska prata med om någonting är dåligt på 
jobbet? 

95.00 96.00 1.00 

Lyssnar arbetskonsulenterna på dig? --- 96.00 --- 

Hjälper dina arbetskamrater dig om du behöver det? 95.00 94.00 -1.00 

Skulle du vilja att arbetskonsulenterna besöker dig 
oftare? 

60.00 --- --- 



25 

 

Kristianstads kommun | Klicka eller tryck här för att ange text. 

Har du varit med och bestämt det som står i din 
genomförandeplan? 

75.00 84.00 9.00 

Vet du vad som står i din genomförandeplan? 75.00 80.00 5.00 

Har du tunga lyft på din arbetsplats? 55.00 64.00 9.00 

Är det höga ljud på din arbetsplats? 55.00 44.00 -11.00 

Vet du vad Synpunkten är? --- 56.00 --- 

 

Fråga Svar 2017 2019 

Tycker du det är roligt att gå till jobbet? 

 

Ja 95.00% 100.00% 

Vet inte 0% 0% 

Nej 5.00% 0% 

Hur tycker du samarbetet med arbetskonsulenterna fungerar? 

 

Bra 90.00% 88.00% 

Sådär 10.00% 12.00% 

Dåligt 0% 0% 

 

  



26 

 

Kristianstads kommun | Klicka eller tryck här för att ange text. 

Bilaga 2 - Lex Sarah 2019 

Sammanställning/analys är gjord av de händelser som inrapporterats under 2019. 
Då detta sker den 22 jan 2019 är sju utredningar ännu inte klara och därför inte 
med i all sammanställning som sker nedan.  
 
35 stycken (2018= 30 st) händelser har bedömts som aktuella för utredning i lex Sarah-
gruppen. Övriga har hanterats av närmsta enhetschef. Hur och av vilken funktion som 
händelsen utreds av baseras på bedömning av allvarlighetsgrad och/eller sannolikhet för 
upprepning. Denna sammanställning och analys baseras enbart på de händelser som 
utretts via förvaltningens lex Sarah-grupp då övriga händelser inkluderas i 
sammanställning/analys för övriga SoL/LSS avvikelser.  
 

 
 
Anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO 
Tre av händelserna (samtliga inom funktionsstödsverksamheten) har bedömts som 
allvarliga och har därför skickats till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga 
utredningar har kommit tillbaka från IVO utan kompletteringsbehov vilket tyder på att 
utredningar som görs håller en god kvalitet (2018=4 st).  
 
 
Typ av missförhållande 
Brister i utförande av insatser har minskat och övriga har ökat i jämförelse med tidigare 
år. Många gånger innehåller en och samma utredning olika typer vilket också kan göra det 
svårt att jämföra på ett rättvist sätt. 
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Fördelat på verksamhetsområde 

Det har skett en ökning från föregående år inom funktionsstöd och minskning inom både 

ordinärt boende och vård och omsorgsboende. Övriga ingen större skillnad. En ökning 

behöver inte nödvändigtvis ses som negativt och det finns en tro i verksamheten om att 

ökningen möjligen kan bero på en större kunskap och benägenhet till att rapportera nu än 

tidigare.  

 

Fördelat på kön 

Det är en jämn fördelning mellan könen.  
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Nya rutiner och organisation 
Under 2019 implementerades en ny rutin som inneburit ett omvänt arbetssätt mot 
tidigare. Närmsta enhetschef tar nu emot samtliga rapporter och bedömer dessa istället 
för som tidigare att SAS (socialt ansvarig samordnare) tog emot alla rapporter. Är 
allvarlighetsgraden och/eller sannolikheten för upprepning hög, skickas händelsen för 
hantering till SAS och lex Sarah-gruppen. SAS delges dock samtliga rapporter för 
kännedom för att säkerställa att ingen rapport blir ohanterad. Det förändrade arbetssättet 
har minimerat administrationen av ärenden och också bidragit till att de objektiva 
resurserna som finns att tillgå i lex Sarah-gruppen har kunnat fördelas till de ärenden som 
så kräver. Närmsta enhetschef har nu också större inblick och möjlighet att arbeta med de 
händelser som rapporteras.   
 
Ny organisation och struktur för lex Sarah-gruppen och återkoppling av ärenden har 
fastställts av ledningsgruppen under året. Samordnare för gruppen är socialt ansvarig 
samordnare (SAS) och det ska finnas ett bestämt antal utredare från varje 
funktionsindelning utsedd. Det finns också en fastställd ordning för vilka utredare som ska 
återkoppla utredningar och andra erfarenheter till vilken ledningsgrupp.  
Behovet av en fastställd struktur och ansvarsfördelning baserades till stor del på 
oförsvarbart långa handläggningstider av lex Sarah-ärenden. Handläggningstiden (8 
veckor) borde med anledning av ovan förändring till större del därför kunna hållas under 
2020. Det förutsätter dock att det finns de utredare på plats som är bestämt samt att 
närmsta enhetschef inkommer med de underlag som efterfrågas inom avsedd tid vilket 
också varit ett problem under 2019. Till viss del kan sistnämnda förklaras med att flera 
enhetschefstjänster varit vakanta. En annan trolig orsak som uppmärksammats berör en 
framkommen osäkerhet kring hur utredningar ska genomföras vilket gjort att det 
underlag som begärs in av närmsta enhetschef ibland kan fördröjas på grund av 
handledningsbehov.  
 
Återkoppling med syfte att förebygga 
På varje ledningsgrupp ska det finnas avsedd tid för att återkoppla lex Sarah-ärenden. 
Varje enhetschef har sedan ett ansvar att sprida erfarenheter vidare i sina arbetsgrupper.  
Kvartalssammanställningar genomförs numera av avslutade händelser vilket också syftar 
till att sprida erfarenheter och kunskap. Upplevelsen från lex Sarah-gruppen är att 
erfarenheter från ärenden numera används till större del i verksamheten än vad som 
gjordes för något år sedan. Detta skapar bättre förutsättningar att kunna förhindra att 
liknande händelser inträffar igen vilket också är syftet med lex Sarah.  
 
Uppföljning av bedömda rapporter 
Uppföljning av enhetschefers följsamhet till att bedöma inrapporterade lex Sarah-ärenden 
har på nytt gjorts under kvartal fyra och endast 4 av 37 ärenden har uppmärksammats 
som icke hanterade i avvikelsesystemet. 100 % behöver naturligtvis vara uppnått men det 
är en stor förändring mot tidigare uppföljningar som gjorts efter att den nya rutinen 
infördes. 
 
Uppföljning av beslutade åtgärder 
Uppföljning har gjorts av dokumenterade åtgärder och uppföljningar i de ärenden som 
hanterats under året. Det som framgår är att fortsatt arbete behöver ske med att det finns 
en röd tråd mellan beslutande åtgärder, genomförda åtgärder och resultat av uppföljning. 
Resultatet är dock bättre än tidigare då uppföljningar visade att flera händelser inte alls 
följdes upp i avvikelsesystemet.  
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Under året har det varit ett stort problem med att beslutade åtgärder inte följts upp av 
närmsta chef. I slutet av året visar det att den röda tråden har förbättrats men det kvarstår 
ett arbete kring hanteringen.  

Övrig analys 
På grund av att flertalet händelser visade att det fanns brister i introduktion bestämdes 
det under 2019 att ett förvaltningsövergripande arbete skulle ske för att ta fram tydliga 
introduktionsrutiner/checklistor och så vidare. Detta arbete pågår och målet är att det ska 
vara klart innan sommaren 2020. 

Liksom under 2018 uppkom det även under 2019 händelser där tvångs- och 
begränsningsåtgärder använts. Främst har det skett inom funktionsstödsverksamheten 
och därför vidtogs extra åtgärder inom den verksamheten för att öka kunskapen. Vad 
gäller skyddsåtgärder är det nu en del av introduktionen för enhetschefer.  

Det framgår att det behöver finnas forum i verksamheten där genomförandeplaner 
systematiskt gås igenom och att kunders behov diskuteras för att inte lämna utrymme till 
egna tolkningar och agerande. Relevant information ska också dokumenteras och vara ett 
underlag för rapport mellan medarbetare för att säkerställa att alla ges samma 
information. Väsentliga rutiner behöver regelbundet tas upp som påminnelser och en 
förutsättning för detta är att det framgår av årshjul eller motsvarande. Diskussioner kring 
bemötande behöver vara en stående punkt och arbete med att öppna upp för ett tillåtande 
klimat i arbetsgrupper är en förutsättning för att förebygga ett mindre professionellt 
agerande.  
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Bilaga 3 - Sammanställning av förbättringsförslag  

Processer, riktlinjer och rutiner  

 Översyn av kvalitetsledningssystemet då det inte fyller behovet i fullt ut och anses 
inte vara användarvänligt. 

 Översyn av befintliga rutiner för att skapa samsyn kring de delar som är liknande 
för hela förvaltningen. 

 Fortsatt arbete i processgrupperna med att skapa rutiner som verksamheten 
kräver utifrån lagar och förordningar.  

 Implementera nytt arbetssätt för att fastställa nya rutiner, vilket ger möjlighet till 
bättre kontroll av vilka processer som pågår i förvaltningen och minskar eventuellt 
dubbelarbete.  

Social dokumentation 

• Att systemstöd för kvalitetsledningssystem är användarvänligt och uppdaterat. 

• Att utbilda personalen i social dokumentation  

• Att skapa verktyg för enheterna till internkontroll 

• Att fortsätta träffar med IBIC-ombud/dokumentationsombud 

• Att fullt ut implementera Life Care för social dokumentation. Detta arbete kommer 

att pågå även kommande år enligt fastställd tidplan. Det nya verksamhetssystemet 

innebär kvalitetsförbättring och säkrare hantering, 

Samverkan 

 Fortsätta samverkan i alla former, både internt, externt och nationellt. 
 

Riskanalyser 

 Förbättra arbetet med riskanalyser även i förebyggande syfte, då vi ser att en 
förändring skulle kunna innebära en risk. 

 Förbättra arbete med riskanalyser utifrån ett verksamhetsperspektiv. 
 

Egenkontroller 

Brukarundersökning 

”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” 

 Verksamheterna vård- & omsorgsboende samt ordinärt boende har tagit fram 
handlingsplaner utifrån resultatet i enkäten.  
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Pict-o-Stat 

 Handlingsplanerna upprättas i de flesta fall av personal och enhetschef och det är 

önskvärt med en högre grad av brukarmedverkan framöver. Inom gruppbostad 

har endast ett fåtal handlingsplaner upprättas vilket är en brist. 

 

Evidensbaserade metoder 

Beteendemässiga symtom vid demens, BPSD 

 Att lyfta upp och arbeta med BPSD-registret på verkställighetsmötena. 

Delaktighetsmodellen 

 Använda delaktighetsmodellen för fördjupning av aktuella behovsområden som 

framkommer vid brukarundersökningar. 

Case Management (CM) 

 Fortsatt arbete med CM enligt modell och vid årsuppföljningen ändra fokus från 

antal kunder med stöd av CM till vilken förbättring och utveckling som skett för 

kunderna. 

Utredning av avvikelser 

 Nytt och enklare systemstöd införs under våren 2020. 
 Fortsatt arbete med analyser kring avvikelser 
 Fortsättningsvis inbjuda till fruktostträffar  
 Fortsatt arbetet med att skapa en god introduktion för nya medarbetare kopplat 

till avvikelser och för de områden som vi ser okunskaper i tex värdighetsgarantin. 
 Fortsatt arbeta med förbättrade kommunikationsvägar såväl inom som mellan 

verksamheter 
 

Klagomål och synpunkter 

 Fördjupa och förbättra analysarbetet som är påbörjat när det gäller synpunkter 
och klagomål. 

 Fortsätta arbetet med att öka kännedomen för kunderna hur de kan lämna 
synpunkter till förvaltningen. 
 

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet  

 Införandet av ett nytt intranät och en ny plattform för lärande via webbutbildning 
ger möjligheter för förvaltningen att skapa kommunikationsvägar och ge 
utbildning på ett annat sätt än vad som är möjligt idag. Förvaltningen kan då 
tillgodose och öka medarbetarnas kompetens på ett enkelt sätt, vilket i slutändan 
ger en bättre kvalité i omsorgen av våra kunder. 

 Under kommande året kommer fokus läggas på den sociala dokumentationen och 
genomförandeplanerna då det främst kommer att handla om målsättning och 
delaktighet. 
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