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1. Sammanfattning kvalitetsåret 2014 

Inför kvalitetsåret 2014 konstaterades att vård och omsorgs stora utmaningar gällande det 
systematiska kvalitetsarbetet bestod i ett fortsatt arbete med vårt ledningssystem för 
kvalitet, främst i form av att beskriva och anta fungerande processer och rutiner samt att 
nå ut med dessa till alla medarbetare. Detta arbete har mycket riktigt pågått under året 
och på hösten 2014 köptes ett gemensamt IT-stöd för nämndens kvalitetsledningssystem. 
Implementeringen av IT-stödet påbörjas under våren 2015. Första etappen av arbetet 
kommer att bestå i att beskriva de processer som är nödvändiga för att säkra kvaliteten i 
våra verksamheter. Fortsatt under hösten/vintern 2015 sker beskrivningar av de processer 
som rör det systematiska kvalitetsarbetet det vill säga riskanalyser, avvikelsehantering och 
egenkontroller. 
 
Arbetet med rutiner och riktlinjer har fortsatt under året. Bland annat har reviderad rutin 
för rapportering och hantering av negativa händelser införts i ett antal verksamheter inom 
äldreomsorgen. Arbetet med implementeringen i samtliga av vård och omsorg 
verksamheter kommer att fortgå under 2015. 
 
Under året har kvalitetsutvecklare deltagit i projektet Kvalitetssäkrad välfärd arrangerat av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet med projektet har varit att genom 
nätverkande förbättra kommunernas arbete med uppföljning, kontroll och kvalitetsarbete 
inom äldreomsorgen. Deltagandet har bland annat bidragit till inspiration och vägledning 
gällande att revidera Riktlinjer för kvalitetsuppföljningar, vilka har arbetats med under 
hösten 2014. I dessa riktlinjer framgår hur vård och omsorg avser följa upp 
kvalitetsaspekter i berörda verksamheter. Riktlinjerna planeras antas av socialnämnden 
under våren 2015. Ett arbetssätt som redan har införts gäller strukturerade 
avtalsuppföljningar för verksamheter på entreprenad, i vilket ställda krav avseende kvalitet 
följs upp enligt en fastställd årsplanering. 
 
Kvalitetsuppföljningar har genomförts, både internt av kvalitetsutvecklare/MAS samt att 
vård och omsorg har deltagit i de nationella mätningarna Öppna jämförelser och 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Resultaten återges under punkt 5 och 6. 
 
De största organisatoriska förändringarna under året har bestått i uppstart av två nya 
verksamheter inom äldreomsorgen: kommunens hemtjänst och korttid för personer med 
demenssjukdomar. Stor kraft har lagts på att komma igång med dessa verksamheter 
gällande rutiner och arbetssätt. 
 
 

2. Bakgrund och disposition 

 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheter regelbundet dokumentera de åtgärder 
som vidtagits för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som 
uppnåtts. För att uppnå detta krav upprättar vård och omsorg årligen en sammanhållen 
kvalitetsberättelse som beskriver hur kvalitetsarbetet bedrivits under året.  
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Kvalitetsberättelsen fungerar som ett bokslut för vård och omsorgs verksamheter där 
tillfälle ges att summera det gångna årets kvalitetsarbete och presentera detta på ett 
tillgängligt vis för både medborgare, medarbetare och politiker. Kvalitetsberättelsen syftar 
även till att bidra till det systematiska kvalitetsarbetet. Genom att årligen summera 
vidtagna åtgärder för kvalitet kan ytterligare strategier för nästkommande års arbete 
identifieras och prioriteras. 
 
Inledningsvis i denna kvalitetsberättelse beskrivs hur vård och omsorg i Staffanstorp är 
organiserat i dagsläget samt de eventuella förändringar som skett i organsationen under 
året. Därefter följer resultat hämtade från beställarens egenproducerade 
verksamhetsuppföljningar och brukarundersökningar.  I nästföljande avsnitt görs ett 
sammandrag av de viktigaste resultaten för Staffanstorps verksamheter från relevanta 
nationella uppföljningar: Kommunens kvalitet i korthet samt Öppna jämförelser. 
Redovisningar från interna och externa granskningar och tillsyner följer i nästkommande 
avsnitt. En sammanställning av inkomna rapporter om negativa händelser under året 
redovisas härefter. Nästföljande avsnitt beskriver vidtagna åtgärder som har vidtagits för 
att säkra respektive verksamhets kvalitet i form av bland annat genomförda 
utvecklingsinsatser, kompetensutveckling och förändringar i organisation. 
Kvalitetsberättelsen avslutas med en beskrivning av de största övergripande 
kvalitetsprojekten som pågått under året. Flertalet av avsnitten avslutas med en 
sammanställning av fortsatta förbättringsområden som kommer att prioriteras under 
2015. 
 

3. Definitioner och förkortningar 

Följande definitioner används i denna kvalitetsberättelse med nedanstående innebörd: 

- SoL: Socialtjänstlagen (2001:453) 

- LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

- HSL: Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)  

- MAS: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

- Kommunens kvalitet i korthet, KKiK: En övergripande kvalitetsrapport arrangerad 
av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

- Öppna jämförelser: Ett verktyg för analys, uppföljning och kvalitetsutveckling inom 
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och 
nationell nivå. Verktyget presenteras av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner 
och landsting (SKL). 

- Inspektionen för vård och omsorg, IVO: Tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och verksamhet enligt LSS. 

- FINSAM: Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagen gör det 
möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region 
att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Staffanstorp 
ingår i samordningsförbundet Burlöv/Staffanstorp.  
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4. Organisation vård och omsorg 

Vård och omsorg (VOMS) är organiserat direkt under Socialnämnden och leds av vård och 
omsorgschef. Under vård och omsorgschefen finns en ledningsgrupp bestående av 
enhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska och kvalitetsutvecklare. Organisationen är 
uppdelad i följande områden: 

 

 

5. Organisationsförändringar 

Under 2014 har de största organisationsförändringarna skett i form av uppstart av två nya 
kommunala verksamheter: kommunens hemtjänst och korttid/växelvård för personer med 
demenssjukdomar. Se vidare under punkt 10.6  för beskrivning av dessa verksamheter. 
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6. Kvalitetsuppföljningar och brukarundersökningar 

Nedan presenteras kvalitetsuppföljningar och brukarundersökningar genomförda av 
beställaren inom respektive verksamhetsområde under 2014. Utöver olika typer av 
kvalitetsuppföljningar genomför beställaren avtalsuppföljningar med utförarna 2 
ggr/termin där avtalet gås igenom och aktuella verksamhetsfrågor diskuteras med 
utföraren.  
 
Gällande brukarundersökningarna har dessa analyserats och förbättringsområden har 
identifierats, i de flesta fall av vård och omsorgs ledningsgrupp. I de fall 
brukarundersökningarna har berört utförande genom entreprenadsavtal har resultat 
diskuterats tillsammans med utförare och åtgärdsplan gällande förbättringsområden har 
begärts in.  
 
För att läsa rapporterna från kvalitetsuppföljningarna och brukarundersökningarna i sin 
helhet, se kommunens hemsida Staffanstorp.se/omsorg. 

6.1 Äldreomsorgen - Kvalitetsuppföljningar 

Kvalitetsfaktor: Totaluppföljning särskilt boende 

Utförare: Pilegården, Humana 

Tidsperiod: Våren 2014. 

Syfte: Uppföljning av rutiner, genomförandedokumentation, metoder och 
arbetssätt. 

Resultat: Beställaren bedömde att krav om åtgärder fanns inom ett antal 
områden: 

- Genomförandeplaner, arbetsmetoder 
- Planering av verksamheten (Pilevallen) 
- Värdegrundsarbete 
- Personalens kompetensutvecklingsmöjligheter 
- Hantering av avvikelser och klagomål 

Åtgärd: Utföraren Humana inkom med handlingsplan.  

Uppföljning: Beställaren har haft genomgång av handlingsplanen i samband med 
avtalsuppföljning under hösten 2014. Samtliga punkter är 
åtgärdade. Ärendet avslutas. 

 

Kvalitetsfaktor: Uppföljning Oanmälda besök särskilt boende - 
Demensriktlinjer och klagomål bemanning  

Utförare: Magnoliagården, Attendo 
Tidsperiod: Våren 2014. 
Syfte: Beställaren har följt upp tidigare oanmälda verksamhetsbesök 

(hösten 2013) på Magnoliagårdens fyra demensenheter. Syftet var 
att följa upp kommunens riktlinjer för demensvård samt klagomål 
som inkommit från anhöriga till de boende.  

Resultat: Vid uppföljningen konstaterades att vidtagna åtgärder tycks ha gett 
förväntad effekt, då både stämningen bland personal och boende 
upplevdes betydligt lugnare och harmonisk vid nuvarande besök. 

Åtgärd: Ingen. 
Uppföljning: Ärendet avslutas. 
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6.2 Äldreomsorgen - Brukarundersökningar  

Under 2014 genomfördes brukarundersökningar inom följande verksamheter: 

- Anhörigutbildning 
- Avlösning 
- Trygghetsresa 
- Växelvård 

6.3 Funktionshinder (LSS) och socialpsykiatri 

Kvalitetsfaktor: Totaluppföljning Daglig verksamhet 
 

Utförare: Attendo LSS 

Tidsperiod: Våren 2014 

Syfte: Uppföljning av rutiner, genomförandedokumentation, 
genomförandeplaner, metoder och arbetssätt. 

Resultat: Beställaren bedömde att krav om åtgärder fanns gällande: 
- Genomförandeplaner 
- Rutiner för samverkan  
- Förankring av det lokala ledningssystemet för kvalitet  

Åtgärd: Utföraren Attendo lämnade in handlingsplan för åtgärder. 

Uppföljning: Beställaren har följt upp verksamheten via avtalsuppföljning under 
2014 – våren 2015. Åtgärder bedöms vara vidtagna. Ärendet 
avslutas. 

 

6.4 Brukarundersökningar Funktionshinder (LSS) och socialpsykiatri 

Under 2014 genomfördes brukarundersökningar inom följande verksamheter: 

- Ledsagarservice 
- LSS Daglig verksamhet, deltagare 
- LSS Daglig verksamhet, anhöriga 
- LSS-boende, boende 
- LSS-boende, anhöriga 
- Mötesplats Citypunkten 
- Boendestöd 

 

7. Nationella uppföljningar och jämförelser 

7.1 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är en övergripande kvalitetsrapport arrangerad av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). I denna rapport redovisas resultat från mätningar 
av ett antal kvalitetsområden gällande kommunens kvalitet och effektivitet. 
Undersökningen är omfattande och granskar stora delar av kommunernas 
ansvarsområden. Staffanstorp har deltagit i undersökningen sedan 2013. 
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I tabellen nedan redovisas kommunövergripande resultat för Staffanstorp samt ett antal 
specifika mått som berör vård och omsorg. Resultaten illustrerar utvecklingen från år 2013 
– 2014. Färgkodningen illustrerar hur Staffanstorps kommun placerar sig i jämförelse med 
medelvärdet för rikets resultat. 
 
Grönt = Bästa 25 %  
Gult = Mittersta 50 %  
Rött = Sämsta 25 % 
       
 Resultat KKiK Staffanstorp - Relevanta mått Vård och omsorg  2013 2014 
1.  Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) 72 74 
2.  Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 31 43 
3.  Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) 100 91 
4.  Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 

medelvärde 46 52  
5.  Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 82 80 
6.  Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng - - 
7.  Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 73 82 

 
De tre första måtten visar kommunövergripande resultat gällande kommunens 
tillgänglighet. Resultaten visar att Staffanstorp 2014 har lite bättre resultat sedan 2013, 
både gällande att svara på e-post samt att svara på en enkel fråga direkt via telefon. Det 
sistnämnda resultatet är dock ett förbättringsområde för kommunen. Bemötandet vid 
kontakt med kommunen har försämrats något sedan 2013 men är dock fortfarande ett 
mycket gott resultat.  
 
Mått nummer 4-7 berör endast vård och omsorg i Staffanstorps kommun. Inom området 
tillgänglighet mäts väntetid för att få erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende i antal 
dagar från ansökningsdatum. Detta resultat har försämrats något då antalet dagar har 
ökat från 46 till 52 från 2013 – 2014. Sedan hösten 2014 har efterfrågan av särskilt 
boende i Staffanstorp ökat relativt kraftigt och oväntat, vilket förklarar att väntetiden till 
plats i särskilt boende därmed också har ökat. 
 
De tre sista måtten mäter ett antal sammanvägda kvalitetsaspekter i LSS-boende och 
särskilt boende respektive sammanvägda mått för omsorgs- och serviceutbudet i 
hemtjänsten. Gällande kvalitetsaspekter LSS-boende samt omsorgs- och serviceutbudet i 
hemtjänst har Staffanstorp relativt höga resultat. Det som drar ner resultaten i LSS-
boendemätningen är andel boendeplatser där brukare erbjuds individuellt anpassad 
aktivitet dagligen, andel boendeplatser med möjlighet till internetuppkoppling i varje 
lägenhet samt andel boendeplatser där hot och våld inte har förekommit under de senaste 
sex månaderna. I mätningen som avser omsorgs- och serviceutbud i hemtjänsten har vi ett 
något sämre resultat i förhållande med riket för måtten frekvens av hur ofta insatsen tvätt 
erbjuds per vecka, erbjudande om tilläggstjänster t ex snöskottning m.m. samt frekvens av 
insatsen social dagverksamhet. För kvalitetsaspekter i särskilt boende finns inget 
sammanvägt mått på grund av att det saknas registrerade uppgifter om 
efterlevandesamtal i Palliativa registret. 
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7.2 Öppna jämförelser 

Öppna jämförelser är ett verktyg för analys, uppföljning och kvalitetsutveckling inom 
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell 
nivå. Verktyget presenteras av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Verktyget bygger på indikatorbaserade jämförelser mellan kommuner och landsting och 
syftar till att ge beslutsfattare ett underlag för att kunna följa upp och förbättra 
verksamheternas egna resultat.  
 
2014 års resultat för vård och omsorg presenteras i två rapporter, en gällande stöd till 
personer med funktionshinder och en för äldreomsorgen. Nedan följer ett sammandrag av 
resultaten från respektive rapport. 

 
7.2.1 Resultat Funktionshinder 

Uppgifterna till 2014 års resultat bygger på inrapporterade resultat från 2013. Enkäter 
gällande arbetet med stöd till funktionshindrade utifrån lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt stöd till psykiskt funktionshindrade har besvarats av 
utförarna vid bostäder med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet enligt LSS. I 
Staffanstorp driver Attendo LSS samtliga dessa verksamheter enligt avtal. Dessutom har 
kommunen själv rapporterat in uppgifter gällande myndighetens arbete/rutiner gällande 
målgruppen. 
 
Resultat gällande Daglig verksamhet (inrapporterat av Attendo LSS) 
Endast positiva resultat har inrapporterats från utföraren. Områden som berörs är 
exempelvis tillgång till aktuella genomförandeplaner, öppettider under sommaren, 
huruvida tillgänglighetsinventering är genomförd i verksamheten samt att kartläggning av 
personalens utbildning och kompetens är gjord. 
 
Resultat gällande bostäder med särskild service (inrapporterat av Attendo LSS) 
Förbättringsområden som har identifierats är att gemensamhetsutrymmena inte har 
tillgänglighetsinventerats gällande boendena Nevisborg 11 och 19.  
Vidare saknas samlad kompetensutvecklingsplan för personalen på Nevisborg 11 och 
personalen på Nevisborg 19 har inte erhållit kontinuerlig handledning under perioden 21 
november 2012 – 21 november 2013. Ovanstående förbättringsområden kan förklaras 
med att verksamheten har bytt utförare under mätperioden då verksamheten har 
upphandlats på nytt. 
 
Resultat gällande myndighet – Stöd till personer med funktionshinder (LSS) 
Tabellen nedan illusterar utvecklingen gällande inrapporterade resultat 2012 – 2013. 
Resultat som har förbättrats sedan 2012 gäller tillgången till aktuella rutiner för olika typer 
av samordningsinsatser mellan LSS myndighet och andra aktuella instanser för 
målgruppen.   
 
Identifierade förbättringsområden är uppföljning av överenskommelser mellan LSS 
myndighet och andra viktiga externa aktörer, exempelvis Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och olika delar av psykiatrin. Vidare kvarstår förbättringsområdet från 
2012 gällande möjligheter för personer med beslut om Daglig verksamhet att 
pröva/övergå i löne-/förvärvsarbete. Under 2014 har Vård och omsorg arbetat med detta 
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förbättringsområde genom att ingå i en förstudie arrangerad av samordningsförbundet 
FINSAM tillsammans med andra verksamheter inom kommunen (arbetsmarknadsenheten, 
IFO, resursteamet), Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Syftet var att inventera 
behovet av stöd och samverkansformer för att unga människor med 
funktionsnedsättningar ska kunna närma sig arbetsmarknaden och öka graden av egen 
försörjning. Denna förstudie ledde dock inte till något fortsatt projekt då resultaten 
landade i att målgruppen var för liten för att kunna motivera fortsatta studier på området. 
Socialnämnden har även skärpt kvalitetskraven i förfrågningsunderlaget gällande 
upphandlingen av verksamheten Daglig verksamhet enligt LSS. Detta genom att 
anbudslämnarnas arbete och metoder med att etablera fler individuella platser på företag 
och arbetsplatser utsågs till ett kriterium för utvärdering i upphandlingen. 

Stöd till personer med funktionshinder (LSS) Staffanstorp – Inrapporterat från myndighet   2012 2013 

 Aktuella rutiner för samordning med ekonomiskt bistånd, (Ja/Nej). Nej Ja 

 Aktuella rutiner för samordning med hemlöshet, (Ja/Nej). Nej Ja 

 Aktuella rutiner för samordning med missbruk- och beroendevård, (Ja/Nej). Nej Ja 

 Aktuella rutiner för samordning med våld i nära relationer, (Ja/Nej). Nej Ja 

 Beslut om bostad med särskild service följs upp inom ett år, andel (%)           *Nytt mått 2013   100 

 Beslut om daglig verksamhet följs upp inom ett år, andel (%)                           *Nytt mått 2013   100 

 Beslut om ledsagarservice inom LSS som följs upp inom ett år, andel (%)      *Nytt mått 2013   100 

 Brukarundersökningar om LSS används för att utveckla verksamheten, (Ja/Nej) Ja Ja 

 Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga, (Ja/Nej)                                *Nytt mått 2013   Ja 

 Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet, (Ja/Nej) Ja Ja 

 Individuell plan enligt LSS som har följts upp det senaste året, (Ja/Nej)           *Nytt mått 2013   Ja 

 Information om LSS Lättläst på kommunens hemsida, (Ja/Nej) Ja Ja 

 Information om LSS som textfil, (Ja/Nej) Ja Ja 

 Information om talad information för LSS på kommunens hemsida, (Ja/Nej) Nej Nej 

 Information om teckenspråk för LSS finns på kommunens hemsida, (Ja/Nej) Nej Nej 

 Kommunen betalar för ledsagares omkostnader, (Ja/Nej)                                 *Nytt mått 2013   Ja 

 Kommunen har en samlad plan för personalens kompetensutveckling , (Ja/Nej). Nej Nej 
 Kommunen har rutiner för att pröva 
 möjligheten till arbete för personer som deltar i daglig verksamhet, (Ja/Nej). Nej Nej 

 Kommunen har rutiner för barn & unga (IFO) som följts upp inom LSS, (Ja/Nej) Nej Ja 

 Kommunen har rutiner för socialpsykiatri inom LSS, (Ja/Nej) Nej Ja 

 Kommunen har rutiner för äldreomsorg inom LSS, (Ja/Nej) Nej Ja 

 LSS-handläggartimmar utförda av handläggare med socionomexamen, andel (%) 100 100 

 Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete, (Ja/Nej)                *Nytt mått 2013   Nej 

 Personer har gått från daglig verksamhet till lönearbete, (Ja/Nej) Nej Nej 

 Strukturerad inskolningsperiod för samtliga nyanställda LSS-handläggare, (Ja/Nej) Ej aktuellt Ej aktuellt 

 Timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med aktuell utvecklingsplan, andel (%) 100 100 

 Timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som arbetat längre än ett år, andel (%)   100 

 Timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som 
 har haft kontinuerlig ärendehandläggning, andel (%)                                  *Nytt mått 2013   0 

 Överenskommelse om samverkan med arbetsförmedlingen och LSS har följts upp, (Ja/Nej) Nej Nej 

 Överenskommelse om samverkan med försäkringskassan och LSS har följts upp, (Ja/Nej) Nej Nej 
 Överenskommelse om samverkan med landstingens vuxenhabilitering och LSS har följts upp, 
(Ja/Nej) Ja Nej 
 Överenskommelse om samverkan med landstingets barnhabilitering och LSS har följts upp, 
(Ja/Nej) Nej Nej 
 Överenskommelse om samverkan med landstingets  
barnpsykiatri och LSS har följts upp, (Ja/Nej) Nej Nej 
 Överenskommelse om samverkan med landstingets vuxenpsykiatri och LSS har följts upp, 
(Ja/Nej) Ja Ja 
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Resultat gällande myndighet – Stöd till personer med psykiska funktionshinder 
(socialpsykiatri) 
Tabellen nedan illusterar utvecklingen gällande inrapporterade resultat 2012 – 2013. Till 
mätningen som inrapporterades 2013 har en rad olika mått tillkommit vilket innebär att 
jämförbarheten mellan dessa år inte är särskilt stor. 
 
Resultat som har förbättrats sedan 2012 gäller tillgången som myndigheten erbjuder till 
viss information för målgruppen, t ex. via informationsblad och hemsidan.  
 
Identifierade förbättringsområden är framförallt behov av nedtecknade och antagna 
rutiner för samordning med olika instanser, både interna och externa, som berör 
målgruppen. Undantaget är den aktuella överenskommelse med Region Skåne som är 
antagen. Vidare finns även inom socialpsykiatrin ett förbättringsområde gällande 
möjligheter för personer med psykiska funktionshinder att pröva/övergå i skyddat-
/förvärvsarbete eller annan strukturerad sysselsättning. I FINSAM-förstudien som Vård och 
omsorg deltog i gällande att inventera behovet av stöd och samverkansformer för att 
unga människor med funktionsnedsättningar ska kunna närma sig arbetsmarknaden och 
öka graden av egen försörjning ingick även målgruppen personer med psykiska 
funktionshinder. Som nämndes ovan ledde dock inte förstudien till något fortsatt projekt.  
 

  Stöd till personer med psykiska funktionshinder (LSS) Staffanstorp – Inrapporterat från myndighet   2012 2013 
 Aktuell överenskommelse om samarbete med landstinget inom socialpsykiatri, (Ja/Nej) 
                                                                                                                              *Nytt mått 2013   Ja 

 Brukarinflytes-samordnare (Bisam), (Ja/Nej). Nej Nej 

 Brukarorganisationer har haft möjlighet att lämna synpunkter på framtagandet  
av överenskommelse med landstinget, (Ja/Nej)                                                    *Nytt mått 2013   Ja 

 Brukarrevision, (Ja/Nej). Nej Nej 

 Brukarundersökningar, (Ja/Nej). Ja Ja 

 Fullvärdiga särskilda boenden inom SoL, (Ja/Nej)                                         *Nytt mått 2013   Ja 

 Information via annonser i massmedia, (Ja/Nej). Nej Nej 

 Information via informationsblad, (Ja/Nej). Nej Ja 

 Information via informationsguide, (Ja/Nej). Nej Nej 

 Information via kommunens webbplats, (Ja/Nej). Nej Ja 

 Kommunen erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering, (Ja/Nej)                        *Nytt mått 2013   Nej 
 Kommunen erbjuder hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning ”bostad först” (Ja/Nej) 
                                                                                                                          *Nytt mått 2013   Nej 

 Kommunen erbjuder social färdighetsträning (Ja/Nej) . Nej Ja 

 Kommunen erbjuder socialt kooperativ/Fontänhus (Ja/ Nej) . Nej Nej 

 Kommunen erbjuder strukturerad sysselsättning, (Ja/Nej) . Nej Nej 

 Kommunen erbjuder stöd i föräldraskapet, (Ja/ Nej) . Ja Ja 

 Kommunen erbjuder öppen verksamhet, (Ja/ Nej) . Ja Ja 

 Kommunen har genomfört behovsinventering, (Ja/ Nej) . Nej Ja 

Kommunen har samlad plan för personalens kompetensutveckling,                *Nytt mått 2013   Ja 

 Kontinuerlig ärendehandledning av handläggare, (Ja/Nej)                               *Nytt mått 2013   Nej 

 Personer har gått från sysselsättning till skyddat arbete, (Ja/ Nej)                  *Nytt mått 2013   Nej 

 Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete, (Ja/ Nej)         *Nytt mått 2013   Nej 

 Personligt ombud, (Ja/ Nej)                                                                               *Nytt mått 2013   Ja 

 Rutin för samordning med barn & unga, (Ja/Nej).                                             *Nytt mått 2013   Nej 
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 Rutin för samordning med ekonomiskt bistånd, (Ja/Nej).                                  *Nytt mått 2013   Nej 

 Rutin för samordning med hemlöshet, (Ja/Nej).                                                *Nytt mått 2013   Nej 

 Rutin för samordning med LSS, (Ja/ Nej).                                                         *Nytt mått 2013   Nej 

 Rutin för samordning med missbruk, (Ja/Nej)                                                    *Nytt mått 2013   Nej 

 Rutin för samordning med våld i nära relationer, (Ja/ Nej).                               *Nytt mått 2013   Nej 

 Rutin för samordning med äldreomsorg, (Ja/ Nej).                                            *Nytt mått 2013   Nej 

 Rutin för upprättande av individuell plan, (Ja/Nej).                                            *Nytt mått 2013   Ja 

 Råd för funktionshinderfrågor för personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0). Ja Ja 

 Uppföljningssystem , (Ja=1, Nej=0).                                                                 *Nytt mått 2013   Ja 

 Uppsökande verksamhet, (Ja=1, Nej=0). Nej Nej 

 Överenskommelser för samverkan med Försäkringskassan, (Ja=1, Nej=0).   *Nytt mått 2013   Nej 
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7.2.2 Resultat Äldreomsorgen 
Indikatorerna som redovisas nedan i tabellen är ett urval av mätetal hämtade från Öppna 
jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Indikatorerna kommer dels från 
Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” samt 
inrapporterade resultat från myndigheten själv samt olika nationella kvalitetsregister.  
 
Resultaten 2014 visar att framförallt upplevelsen av att vara mycket trygg i både hemtjänst 
och särskilt boende är ett förbättringsområde. Ytterligare ett förbättringsområde är 
delaktighet och möjlighet att påverka de insatser som vårdtagarna har beviljats, detta 
gäller främst insatserna i särskilt boende där resultaten är sämre än i hemtjänsten.  
Ett annat förbättringsområde är de rutiner och arbetssätt som finns för hur 
inrapporteringen av resultat till de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa 
registret ska ske. Idag saknas fulltäckande uppgifter för att få ut ett jämförande resultat i 
Öppna jämförelser från dessa källor pga. att inrapporteringen inte varit tillräckligt 
omfattande eller skett på rätt sätt. Vård och omsorg avser att under 2015 ta fram en 
arbetsmetod för att arbeta mer grundligt med analys av resultaten i Öppna jämförelser. 
Genom att bli bättre på att analysera orsakerna till resultaten kan vi också bli bättre på att 
identifiera rätt åtgärdsförslag för förbättringar. 
 
Tabellen visar Staffanstorps utveckling över tiden 2012 – 2014. Färgkodningen illustrerar 
hur Staffanstorps kommun placerar sig i jämförelse med övriga riket. 
Grönt = Bästa 25 %  
Gult = Mittersta 50 %  
Rött = Sämsta 25 % 
 

 
  

 Vård och omsorg om äldre - Staffanstorp 2012 2013 2014 
Hemtjänst 
(Brukar-
bedömningar) Helhetssyn, andel (%) 73 86 87 
 Information om förändringar, andel (%) 59 73 76 
 Bemötande (mycket nöjda), andel (%) 73 81 82 
 Hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 81 89 90 
 Möjlighet påverka tider, andel (%) 57 67 75 
 Tillräckligt med tid, andel (%) 86 93 88 
 Trygghet (mycket trygga), andel (%) 31 38 40 
     
Särskilt boende 
(Brukar-
bedömningar)     
 Helhetssyn, andel (%) 82 73 83 
 Bemötande (mycket nöjda), andel (%) 53 51 58 
 Hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 79 78 77 
 Möjlighet påverka tider, andel (%) 58 57 62 
 Tillräckligt med tid, andel (%) 72 54 74 
 Trygghet (mycket trygga), andel (%) 47 36 43 
     
Urval övriga 
indikatorer 

Fallskador 80+ år 3-årsmätning 2011-2013 
 Antal /1000 inv. 43 43  

 Personer 75+ som behandlats med 
antipsykotiska läkemedel, andel (%) 3,4  3,7 

 Tio eller fler läkemedel bland äldre (75+), 
andel (%) 18,0  15,7 

 Tre eller fler psykofarmaka bland äldre (75+), 
andel (%) 11,2  6,7 

 Informationsindex webbplats 84 87 96 
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8. Tillsyner och granskningar 

Under 2014 har nedanstående tillsyner och granskningar av vård och omsorgs 
verksamheter genomförts. 
 

8.1 Extern tillsyn IVO, Handläggning och uppföljning särskilt 
boende Magnoliagården 

Under våren 2014 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsyn av 
socialnämndens ansvar för äldres bedömda behov i det särskilda boendet 
Magnoliagården. 
 
Resultat: IVO har bedömt att socialnämnden genom sitt arbetssätt med två individuella 
biståndsbeslut och uppföljning av dessa säkerställer att de enskildas bedömda behov av 
insatser på särskilt boende tillgodoses. 
 
Uppföljning: IVO beslutade att avsluta ärendet. 
 

9. Riskanalys 

Identifierat förbättringsarbete för 2014:  

- Ta fram rutin/riktlinje för arbete med riskanalyser 
- Göra processkartläggning av arbetet med riskanalyser 
- Skapa arbetsgrupp för arbete med riskanalyser 
- Fortsätta genomföra riskanalyser minst 1 ggr/år på ledningsnivå 

 
Måluppfyllelse: 
Under 2014 har två riskanalyser rörande vård och omsorgs övergripande arbete 
genomförts.  
 
Temat för den ena analysen var driftstopp av telefoni och genomfördes i vård och 
omsorgs ledningsgrupp. Riskanalysen mynnade ut i ett antal rutiner för aktiviteter vid 
driftstopp i telefoni. Rutinerna har fått tillämpas några gånger under 2014 då telefonin av 
olika orsaker har legat nere. 
 
Den andra analysen var en del av ett kommunövergripande1 arbete inom 
säkerhetsområdet som heter Kontinuitetsprojektet. Syftet med arbetet är att stärka 
deltagande kommuners förmåga att förutse och hantera störningar och kriser på ett 
systematiskt vis. I detta projekt har flertalet aktörer (olika utförare inom äldreomsorgen, 
räddningstjänsten, vård och omsorgs ledning m.fl.) deltagit för att tillsammans identifiera 
risker och möjliga åtgärder för att förhindra brister och konsekvenser för vårdtagare och 
medborgare. Risker som har analyserats är t.ex. störningar avseende drift av trygghetslarm 
och telefoni, el- och vattenförsörjning, personalbrist, smitta rörande livsmedel samt brand. 
Analyserna mynnade ut i riskbehandlingsplaner för respektive identifierad risk. 
 

                                                
1 Deltagande kommuner är förutom Staffanstorp: Svedala, Burlöv, Kävlinge och Lomma. 
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Övriga aktiviteter gällande riskanalysarbetet har inte genomförts under 2014. Detta beror 
på att vård och omsorg har valt att invänta det IT-stöd för kvalitetsledningssystem som 
socialnämnden har köpt in med planerad implementeringsstart våren 2015. 
 
Fortsatt förbättringsarbete 2015:  

- Att upprätta rutiner och processkartläggning av arbetet med riskanalyser i 
socialnämndens IT-stöd för kvalitetsledningssystemet. 

 

10. Egenkontroll 

Identifierat förbättringsarbete för 2014:  

- Att påbörja genomförandet av systematiskt egenkontroll i våra verksamheter. 
- Att upprätta rutiner och processkartläggning av arbetet med egenkontroll. 

 
Måluppfyllelse: 
Under 2014 har vissa av vård och omsorgs verksamheter påbörjat arbetet med 
egenkontroller på verksamhetsnivå. Vård och omsorgs ledningsgrupp har under året 
arbetat med egenkontroll genom att använda ett verktyg för egenvärdering gällande 
uppföljning och kontroll. Verktyget är framtaget av SKL och syftar till att kommuner ska 
kunna värdera om de har system och rutiner för uppföljning och kontroll samt att dessa 
tillämpas. Egenvärderingen har genomförts av vård och omsorgs ledningsgrupp vid två 
tillfällen under året, på våren respektive hösten. Egenvärderingen visar att vård och 
omsorg tillämpar en hel del rutiner och system för uppföljning och kontroll, dock är fåtalet 
av dessa nedskrivna och antagna vilket krävs för att säkra det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 
Processkartläggningar och rutiner för egenkontroll har inte genomförts under 2014. Ett 
skäl till att identifierat förbättringsarbete för 2014 avseende egenkontroller inte skett är 
att ledningen för vård och omsorg har inväntat ett införande (påbörjades februari 2015) 
av ett IT-stöd för socialnämndens kvalitetsledningssystem för att kunna arbeta enligt 
strukturen i detta program. I detta införande ingår att kartlägga processer och koppla på 
rutiner för bland annat egenkontroll, direkt i IT-stödet.   
 
De egenkontroller som har utförts på verksamhetsnivå redovisas under respektive 
verksamhet. 
 
Fortsatt förbättringsarbete 2015:  

- Att upprätta rutiner och processkartläggning av arbetet med egenkontroll. 
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11. Negativa händelser (klagomål, synpunkter och 
avvikelser) 

Identifierat förbättringsarbete för 2014: 

- Rutin för hantering av negativa händelser ska ses över och eventuellt revideras. 
- Rutinen ska implementeras i samtliga verksamheter. 
- Möjlighet att börja registrera samtliga händelser i digitalt verksamhetssystem ska 

ses över. 
 
Måluppfyllelse: 
Under 2014 har arbetet fortsatt med att förbättra den systematiska klagomålshanteringen 
och den rutin som tidigare arbetats fram. Vidare har en stor del av arbetet under året gått 
ut på att implementera rutinen och det nya arbetssättet i vård och omsorgs verksamheter. 
De verksamheter som har börjat använda den nya klagomålsrutinen har också börjat 
registrera samtliga händelser digitalt i nuvarande verksamhetssystem Treserva. Målet att 
implementera rutinen i samtliga verksamheter är inte uppfyllt då framtagandet av rutiner i 
nystartade verksamheter har prioriterats. Arbetet med denna implementering fortsätter 
därför under 2015.  
 
Fortsatt förbättringsarbete 2015:  

- Fullfölja implementeringen av rutin/arbetssätt gällande negativa händelser i 
samtliga av vård och omsorgs verksamheter 

- Kartlägga processer gällande rapportering/hantering/utredning av negativa 
händelser i socialnämndens IT-stöd för kvalitetsledningssystemet 

- Utveckla forum för analys av negativa händelser, så kallad kvalitetsgrupp 
 

11.1 Sammanställning negativa händelser 2014 

Under året har totalt 49 rapporter om negativa händelser kommit in direkt till beställaren 
via inskickade/inlämnade klagomål och synpunkter. Dessa rapporter berör främst 
äldreomsorgen och är i många fall insända av anhöriga till vårdtagare. År 2013 inkom 
totalt 57 rapporter direkt till beställaren, vilket visar på en liknande mängd händelser över 
tid. 
 
Totalt 51 rapporter om negativa händelser rörande SoL och LSS har registrerats i Treserva. 
Dessa registreringar rör endast kommunens egna verksamheter och då framförallt de som 
har kommit igång med att arbeta enligt den nya klagomålsrutinen, det vill säga korttiden 
(somatisk/demens), hemteamet, kommunens hemtjänst, dagvård enligt SoL samt 
larmansvarig. Uppgift om antalet rapporterade händelser finns inte för år 2013 på grund 
av att arbetssättet med negativa händelser och registreringen i Treserva inte var påbörjad 
då. 
 
Entreprenaddrivna verksamheter inom både äldreomsorg och LSS har egna system för att 
hantera inkomna klagomål och avvikelser. Rapporter om negativa händelser i dessa 
verksamheter redovisas till beställaren i samband med att något allvarligt har inträffat 
samt i form av årliga sammanställningar i respektive utförares kvalitetsberättelser och 
redovisas således inte i denna sammanställning. 
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Analys av inkomna rapporter om negativa händelser 
Samtliga negativa händelser (både inkomna direkt till beställaren och registrerade i 
Treserva) har behandlats enligt nuvarande rutin för hantering av negativa händelser som 
kan sammanfattas enligt följande:  
 

1. Efter att klagomål, synpunkt eller rapport om avvikelse inkommit/registrerats har 
kvalitetsutvecklare på vård och omsorg registrerat rapporten, alternativt har 
ansvarig chef (kommunen) tagit emot rapporten i Treserva ->  

2. Kvalitetsutvecklare har vidarebefordrat den till ansvarig chef och begärt 
återkoppling (gäller händelser rörande entreprenad alt. när händelse rapporterats 
direkt till beställaren) -> 

3. Ansvarig chef har utrett händelsen -> 
4. Kvalitetsutvecklare har inväntat rapport inklusive åtgärdsplan från ansvarig chef 

(gäller händelser på entreprenad eller när rapport kommit in direkt till beställaren) 
samt kontrollerat att den rapporterande parten (i de allra flesta fall anhöriga till 
brukare) har fått återkoppling från verksamhetens ledning.  

5. I de flesta fall har inkomna rapporter om negativa händelser sedan även 
diskuterats på samråd/avtalsuppföljningar med utföraren. 

 
Nedan redovisas sammanställningar av negativa händelser som inkommit direkt till 
beställaren samt de händelser som har registrerats i Treserva, dvs. händelser som berör 
kommunens egna verksamheter. 

11.1.1  Särskilt boende entreprenad, äldreomsorgen 

Magnoliagården, Attendo: 
Totalt antal inkomna rapporter om negativa händelser: 18 st. Inkomna klagomål har 
främst berört utförandet av insatser hemma hos vårdtagare som bor på Magnoliagården. 
Utförandet av insatser har bland annat handlat om bristande tillsyn, besvarande av larm, 
utförandet gällande omvårdnad och/eller städning samt klagomål gällande bemanningen. 
Under 2013 inkom 18 st. händelser rörande Magnoliagården. 
 
Pilegården, Humana: 
Inga rapporter om negativa händelser har kommit in under 2014. 
Under 2013 inkom 6 st. händelser rörande Pilegården. 
 
Klöverlyckan, Klöverlyckans ekonomiska förening: 
Inga rapporter om negativa händelser har kommit in under 2014. Inga rapporter om 
negativa händelser inkom under 2013. 

11.1.2  Hemtjänst Kundval, äldreomsorgen 

Totalt antal inkomna rapporter om negativa händelser: 18 stycken. 16 st. av dessa berörde 
utföraren Attendo Kundval. 2 st. berörde utföraren Kommunens hemtjänst. Övervägande 
delen inkomna klagomål handlade om utförandet av insatser i hemmet, t ex uteblivna 
insatser och utförande av omvårdnadsinsatser. Övriga klagomål har bland annat berört 
besvarande av larm samt stölder i hemmet. 
Under 2013 inkom totalt 27 st. rapporter om händelser, samtliga dessa berörde då 
utföraren Attendo Kundval. 
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11.1.3  Korttidsvård kommunal utförare, äldreomsorgen 

Totalt antal inkomna rapporter om negativa händelser: 4 st. Samtliga klagomål gäller 
utförandet av insatser på korttiden. Under 2013 inkom totalt 5 st. klagomål. 

11.1.4  Funktionshinder enligt LSS och socialpsykiatri 

Totalt antal inkomna rapporter om negativa händelser: 5 stycken  

- 1 st inkomna rapporter berörde utföraren LSS och verksamheten Daglig 
verksamhet. 

- 2 st inkomna rapporter berörde kommunal utförare av boendestöd. 
- 1 st inkomna rapporter berörde kommunal utförare av LSS-boende. 

Klagomålen handlade om utförandet av insatser, kommunikation och information samt 
bemötande. Under 2013 inkom endast 1 klagomål gällande ett LSS-boende i dåvarande 
Carema Orkidéns regi. 
 

11.1.5  Händelser registrerade i Treserva (kommunala enheter) 
Nedan visas tabell över registrerade händelser rörande kommunala enheter. Tabellen visar 
att flest händelser berör olika typer av fall-incidenter. Under posten ”Övrigt” har händelser 
som t.ex. utebliven insats och försenad insats registrerats. Denna rubricering bör ses över 
inför 2015 då denna post försvårar analysen av negativa händelser på ett övergripande 
plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.6  Rapporter enligt Lex Sarah 
Under 2014 har vård och omsorg utrett 1 st missförhållande enligt Lex Sarah. 
Missförhållandet handlade om att verksamhetssystemet Treserva låg nere under ett antal 
dygn. Händelsen bedömdes enligt utredningen och socialnämndens arbetsutskott vara ett 
missförhållande, dock inte ett allvarligt sådant, och utredningen rapporterades därför inte 
vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Ytterligare två rapporter om Lex Sarah-utredningar i våra verksamheter på entreprenad 
inkom till vård och omsorg under året. Båda har rapporterats vidare till IVO som allvarliga 
missförhållanden:  

- Den ena rapporten inkom från Attendo Kundval och berörde en händelse där en 
vårdtagare har använt trygghetslarmet men där insatserna från utföraren har dröjt 
onödigt länge.  

- Den andra händelsen berörde Pilegårdens särskilda boende och utföraren 
Humana. Här handlade situationen om hot och våld mellan boende på boendets 
demensenhet.  

- I båda fallen konstaterade IVO att tillräckliga åtgärder hade vidtagits och ärendena 
avslutades. 

Typ av negativ händelse Antal 2014 

Brister i omvårdnaden 6 
Fall 25 
Information/kommunikation 2 
Inventarier/miljö 1 
Serviceinsatser 3 
Övrigt 14 

Totalt 51 
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12. Åtgärder som vidtagits för att säkra kvaliteten 

12.1 Myndighetsenheten 

Myndighetsenheten inom vård och omsorg utreder, bedömer och fattar beslut om bistånd 
i ärenden inom lagrummen: socialtjänstlagen, lag om stöd och service till 
funktionshindrade, lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.  
Målgrupperna omfattar: 

- Äldre 
- Funktionshindrade, barn och vuxna 
- Psykiskt funktionshindrade 
- Enheten ansvarar även för rekrytering av kontaktpersoner enligt LSS och SOL 

 
Årsarbetare/antal personal/kompetens: 
Vid myndighetsenheten arbetar 5 biståndshandläggare (4,25 åa) och två LSS-handläggare 
(1,25 åa). Grundkompetens: Samtliga handläggare har socionomkompetens eller 
motsvarande äldre högskoleutbildning. En biståndshandläggare har fördjupad kompetens 
inom omsorg om demenssjuka 
 
Årets projekt/utvecklingsarbeten/aktiviteter m.m: 

- Under året har enheten påbörjat utvecklingsarbete enligt arbetsmodellen Äldres 
behov i centrum, förkortat ÄBIC. Syftet med arbetsmodellen är: Ett behovsinriktat 
och systematiskt arbetssätt för utredredning av behov, gemensamt språk och 
strukturerad dokumentation samt bättre underlag för planering och uppföljning. 
Myndighetsenheten har beslutat att införa modellen inom all handläggning 
oavsett lagrum eller målgrupp och kallar därför modellen för Individens behov i 
centrum, IBIC. Två personal har gått processledarutbildning och planerar för och 
håller i internutbildning för övriga handläggare. 

- Ytterligare en biståndshandläggare har utsetts för specialisering mot personer med 
demenssjukdom.  

- Förbättringsarbetet med revidering av verksamhetens informationsmaterial 
påbörjades 2013 och har fortsatt under 2014. 

- Under året har enheten påbörjat arbete med översyn och revidering av rutiner och 
processer. 
 

Egenkontroll (hur verksamheten/medarbetarna har följt upp sig själva och sina aktiviteter): 
Inom myndighet LSS har kollegiegranskning genomförts under hösten 2014. 
Granskningen har inneburit att två LSS-handläggare har läst och granskat varandras 
beslut, utifrån en manual. Granskningsmanualen har innehållit totalt 38 frågor, fördelat 
inom 4 frågeområden, ansökan – utredning – bedömning – beslut. 
 
I samband med budgetuppföljning genomförs kontroller av registrerade beslut i Treserva. 
 
Riskanalys: 
En riskanalys har genomförts avseende driftstopp av telefoni och dokumentationsprogam 
Treserva. Analysen har resulterat i en handlingsplan med rutiner för manuell 
dokumentation och alternativa informationsvägar. 
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Framtida förbättringsarbeten: 

- Under 2015 kommer fokus att ligga på fortsatt införande av arbetsmodellen IBIC. 
- Myndighetsenheten är delaktig i införandet av IT-stödet för 

kvalitetsledningssystemet. Som en följd av detta fortsätter arbetet med översyn 
och revidering av rutiner och processer. 

- Revidering av LSS riktlinjer. 
- Fortsatt arbete med revidering av informationsmaterial, både i pappersform och på 

kommunens hemsida. 
- Revidering av Handikappolitiskt program 

 

12.2  Silviasjuksköterska 

Kommunens Silviasjuksköterska ger stödsamtal och utbildning till anhöriga vars 
närstående bor i ordinärt boende. Fungerar även som ett stöd till personer med demens 
som är ensamstående. Arbetar i team med demenshandläggare och samarbetar med 
kommunens anhörigsamordnare.  
 
Årsarbetare/antal personal/kompetens: 
I kommunen arbetar en sjuksköterska med vidareutbildning till Silviasjuksköterska 100%. 
 

Årets projekt/utvecklingsarbeten/aktiviteter m.m: 

- Under 2014 har en växelvårds- och korttidsenhet öppnats som vänder sig till 
personer med minnessvikt. En dagverksamhet startades även under 2014 som 
vänder sig till personer som befinner sig i ett tidigt stadium av demenssjukdomen. 

- Regelbunden handledning har getts till personal som arbetar på växelvård riktat till 
personer med demens. Handledning har även vid behov getts till personal inom 
kundval omvårdnad. 

- Den återkommande anhörigutbildningen som erbjuds har utvecklats under hösten 
genom att en utbildning som vänt sig till vuxna barn som har en förälder med 
demenssjukdom har genomförts. 

- En Facebook-sida har öppnats som vänder sig till anhöriga till personer med 
demenssjukdom. 

- Under 2014 har trygghetsresor anordnats till anhörig som vårdar närstående med 
demens men även till personer utan demenssjukdom. 

 
Egenkontroll (hur verksamheten/medarbetarna har följt upp sig själva och sina aktiviteter): 
Under 2014 har anhörigutbildning och trygghetsresor utvärderats genom 
brukarundersökningar. 

 
Riskanalys: 
Inga riskanalyser har genomförts under året. 
 
Framtida förbättringsarbeten: 
Under 2015 ska en lathund för demensmisstanke tas fram, ett verktyg till personal, med 
syfte att tidigare upptäcka personer med demens. Ett led att utveckla samarbetet med 
hälsovårdsenheterna och specialistvården är att ta fram en ny informationsbroschyr för 
demensvården.  
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12.3  Anhörigsamordnare 

Anhörigstödet riktar sig till anhöriga som hjälper/stödjer någon närstående som är sjuk 
eller funktionshindrad och främst äldre personer som är 65 år och äldre. 
Verksamheten vänder sig till anhöriga både i ordinärt och särskilt boende. 
I anhörigverksamheten är det den person som vårdar, stödjer och hjälper som är 
huvudperson. Syftet med stödet till anhöriga är att minska den fysiska och psykiska 
belastningen samt bidra till en ökad trygghet och livskvalitet. Mål saknas för 
verksamheten. 

 

Årsarbetare/antal personal/kompetens: 
Anhörigsamordnare 75 % 
 
Årets projekt/utvecklingsarbeten/aktiviteter m.m: 
Enskilda samtal, samtalsgrupper, föreläsningar, utbildning, handledning, underhållning, 
informationsträffar, efterlevandestöd, trygghetsresa samt värdegrundsarbetet. 

 

Egenkontroll (hur verksamheten/medarbetarna har följt upp sig själva och sina aktiviteter): 
Anhörigutbildningen samt avlösning i hemmet och på korttidsboende har utvärderats 
genom brukarundersökningar under året. 

 

Riskanalys: 
Inga riskanalyser har genomförts under året. 
 
Framtida förbättringsarbeten: 
På grund av skärpning i lagstiftningen bör socialtjänsten kartlägga behovet av anhörigstöd 
för andra målgrupper än enbart äldre. Tänkta målgrupper är funktionshindrade och/eller 
personer med psykisk ohälsa. Vård och omsorg avser att under 2015 ta fram formerna för 
en sådan kartläggning. 
 

12.4  Medelpunkten, social mötesplats för seniorer och frivilliga 

Medelpunkten är en social mötesplats för seniorer och frivilliga och är belägen på 
Pilegården. Inom verksamhetens ramar rymmer även aktiviter i Hjärup, Handtaget, 
frivilligverksamheten och bokning av verksamhetens lokaler. Verksamheten vänder sig 
först och främst till de seniorer som fortfarande bor på eget boende. Syftet med 
Medelpunkten är att skapa hälsa och livskvalitet för äldre invånare i Staffanstorp. 
Medelpunkten samverkar med ideella organisationer och frivilliga. Medelpunkten är 
religiöst och politisk obunden. 
 
Årsarbetare/antal personal/kompetens: 
Merparten av aktiviteterna som anordnas på Medelpunkten och i Hjärup arrangeras av 
frivilliga, ideella organisation eller föreningar och samordnas av 1,75 kommunalt anställd 
personal. Medarbetarnas utbildningar är folkhälsovetare (anställningsform 100%) och 
undersköterska (anställningsform 75%)  
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Årets projekt/utvecklingsarbeten/aktiviteter m.m: 

- Under året har verksamheten använt sig av ett salutogent arbetssätt. Det är en 
metod som ska stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening som i 
förlängningen handlar om att bidra till att skapa en såväl meningsfull som 
begriplig och hanterbar tillvaro för den äldre personen.  

- För att öka seniorernas hälsa och livskvalitet ordnas det olika aktiviter på olika tider 
och olika dagar så att de når en så bred publik som möjligt.  

- Medarbetarna på Medelpunkten har deltagit i värdegrundsarbete för att bemöta 
seniorerna på ett värdigt sätt.  

- För att nå ut med Medelpunktens aktiviteter skapade Medelpunkten under våren 
2014 två nya informationskanaler: Facebook och en subdomän (egen hemsida)till 
Staffanstorps kommun. Under seniorveckan lanserades sidorna och det erbjöds 
även kurser i att lära sig att använda Social medier och IPAD.  

- Medelpunkten har under året ökat samarbetet med utföraren Humana genom att 
ett par gånger om året anordna aktiviter tillsammans för kommunens seniorer.  

- Nystartad aktivitet är eftermiddagsfika ca 1 gång/månad 
- Har även haft en introduktion för en cirkelträff ”Ta det på en höft” som handlar 

om att förebygga fall som forsätter med under 2015. 
 
Egenkontroll (hur verksamheten/medarbetarna har följt upp sig själva och sina aktiviteter): 
Under 2014 togs det dels fram mål för verksamhetsutveckling samt att verksamheten 
använder sig av PGSA-hjulet som är en förkortning Planera, Göra, Studera, Agera och är 
en metod för systematiskt förbättringsarbete.  
 
Riskanalys: 
En gång om året utförs SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) i alla verksamheter.  

 

Framtida förbättringsarbeten: 
Efter genomgången av SAM 2014 framkom ett behov av ökad samverkan mellan olika 
förebyggande verksamheter i vård och omsorg. Under 2015 kommer Medelpunktens 
personal i samverkan med anhörigsamordnaren och äldrepedagogen på trygghetsboendet 
att arbeta för möjligheter till ytterligare samarbeten. 
 

12.5  Trygghetsboende/äldrepedagog 

Trygghetsvärden planerar aktiviteter tillsammans med de boende på trygghetsboendet. Till 
exempel kan detta vara gemensamma aktiviteter och möjlighet till gemensamma måltider 
i trygghetsboendets gemensamhetslokal. Syftet är att skapa social gemenskap mellan 
hyresgästerna, bryta isolering och förhindra ofrivillig ensamhet. Målet är att hyresgästen 
ska kunna bo kvar i sin lägenhet även om personen drabbas av någon form av 
funktionsnedsättning. De boende ska känna sig trygga och ha någon att vända sig till. 
Trygghetsvärden ska hjälpa till att främja en god dialog mellan fastighetsägaren och 
hyresgästerna, därför planeras boenderåd två gånger per år.  

           

Årsarbetare/antal personal/kompetens: 
I kommunens trygghetsboende arbetar en äldrepedagog. Tjänstgöringsgraden är 75%.  
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Årets projekt/utvecklingsarbeten/aktiviteter m.m: 
Startat samarbete med verksamhet som drivs av privat aktör i kommunen. Ett par 
gemensamma aktiviteter har arrangerats, bl.a. en bussutfärd.      
 
Egenkontroll (hur verksamheten/medarbetarna har följt upp sig själva och sina aktiviteter): 
Ingen dokumenterad egenkontroll har blivit utförd. 

  

Riskanalys: 
Ingen riskanalys är genomförd. Däremot är en riskanalys påbörjad inför 2015. 

 

Framtida förbättringsarbeten: 

- Utveckla samverkan med Medelpunkten.  
- Utöka samarbetet med privata aktörer i kommunen. 

 

12.6  Kommunens korttidsenhet och hemteam 

Korttidsenheten består av två avdelningar, en somatiskt inriktad och en inriktad mot 
vårdtagare med demenssjukdomar och minnessvikt. Avdelningen med demensinriktning 
startade i juni 2014. Enheterna har i huvudsak tre målgrupper: personer med behov av 
växelvård, personer med behov av rehabilitering/boendeutredning efter vistelse på sjukhus 
samt personer i behov av vård i livets slut. Hemteamet består av undersköterskor som i 
nära samarbete med den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att stödja 
vårdtagare vid hemgång från sjukhus och för omvårdnadsinsatser den första tiden efter 
hemgång.  
 
Årsarbetare/antal personal/kompetens: 

- Personal på korttidsenheten, somatisk inriktning 
Dag/kväll: 7 undersköterskor á 75%, totalt 5,25 årsarbetare 
Natt: 3 undersköterskor á 67%, totalt 2,25 årsarbetare 

- Personal på korttidsenheten, Demensinriktning 
Dag/kväll: 6 undersköterskor á 75%, totalt 4,5 årsarbetare 
Natt: 3 undersköterskor á 67%, totalt 2,25 årsarbetare 

- Personal i hemteamet  
5 undersköterskor á 75%, totalt 3,75% årsarbetare, som arbetar dag och kväll. 
Teamledare 100% som även arbetsleder korttidsenhetens personal. 

- Arbetsledare för korttiden är en teamledare på 100% som även arbetsleder 
hemteamets personal. 

 
Årets projekt/utvecklingsarbeten/aktiviteter 

- Avdelningen med demensinriktning startade under året och mycket energi har 
gått åt att få basala rutiner på plats, så som handledning av demenssköterska och 
annan legitimerad personal, individuell planering av aktiviteter, 
genomförandeplaner, daglig planering etc. 

- Under året genomgick två undersköterskor utbildning gällande den nationella 
värdegrunden och har därefter regelbundet haft utbildningsaktiviteter med den 
övriga personalen. 

- Vård och omsorg har tagit fram ny rutin för registrering och analys av negativa 
händelser. I samband med detta har Korttidsenhetens och i Hemteamets 
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undersköterskor på försök givits behörighet att själva registrera negativa händer i 
journalföringssystemet.  

- I syfte att förbättra samarbete med köket och förbättra måltiderna på enheten har 
regelbundna kostmöten införts under året. 

 
Egenkontroll: 

- En genomgång och aktualisering av rutiner kopplade till Korttidens och 
Hemteamets verksamhet har genomförts.  

- Vårdtagare som har haft hemteam har getts möjlighet att utvärdera perioden 
genom en enkät som sammanställts vid årets slut. 

 
Riskanalys: 
Riskanalyser har inte genomförts på enheterna. 
 
Framtida förbättringsarbeten: 
Under 2015 kommer TES-planering, ett planeringsinstrument som redan används inom 
den kommunala hemtjänsten, att införas i Hemteamet i syfte att effektivisera planeringen 
och göra den mer överskådlig och säkrare. TES-planering ger också personalen möjlighet 
att ha sin dagliga planering med sig i en mobiltelefon vilket också gör planeringen säkrare. 

 

12.7  Kommunal hemtjänst 

I början på 2014 gavs ett politiskt uppdrag att starta upp en kommunal hemtjänstenhet 
för att kunna erbjuda kommunens invånare fler alternativ gällande kundvalsutförare av 
omvårdnad i hemtjänsten. Verksamheten startade i mars 2014 med 8 ärenden och har 
därefter successivt vuxit till att omfatta knappt 60 ärenden vid årets slut.  
 
Årsarbetare/antal personal/kompetens: 
9 undersköterskor, totalt 7,25 årsarbetare. Arbetsledare för kommunens hemtjänst är en 
teamledare på 100 %. 
 
Årets projekt/utvecklingsarbeten/aktiviteter 
Under året har mycket energi gått åt till att få basala rutiner på plats. Därtill har enheten 
vuxit snabbt vilket varit en utmaning gällande såväl personalförsörjning som att kunna 
leverera god kvalitetet gentemot enhetens vårdtagare. 

 

Riskanalys: 
Riskanalyser har inte genomförts på enheten 
 
Framtida förbättringsarbeten: 

- Under 2015 planeras utbildningar i form av munhälsoutbildning, utbildning i 
trycksårsförbyggande arbete samt utbildning i hot, våld och självskydd. 

- Möten för genomgång av negativa händelser och andra kvalitetsaspekter påbörjas 
på korttidsenheten i början av 2015 och kommer även att genomföras i den 
Kommunala hemtjänsten senare under året. 
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12.8  LSS-boende Torget 7 

LSS gruppboende, sju lägenheter och en satellitlägenhet. Boende för personkrets 1 LSS. 
Ett bostadsalternativ för funktionshindrade personer som har ett omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov. Täcker den enskildes hela stödbehov, omvårdnad, fritidsaktiviteter och 
kulturella aktiviteter.  
 
Årsarbetare/antal personal/kompetens: 
På Torget 7 arbetar 6,14 helårsarbetare (7 anställda). Grundkompetensen hos personalen 
varierar, majoriteten är undersköterskor men även pedagogiska utbildningar finns. 
 
Årets projekt/utvecklingsarbeten/aktiviteter: 

- Samtalsgrupper med anhöriga Torget 7 för ökad delaktighet och förbättrad 
kommunikation, är inledd under hösten 2014 och kommer fortsätta under 2015. 

- Deltagit i uppstart och genomförande av utvecklingsarbete 
”Delaktighetsmodellen2” och ”Utvärderingsverkstad” inom 
funktionshinderområdet knutet till stödstrukturen för evidensbaserad 
kunskapsutveckling i Skåne. Deltagare från LSS gruppboendet Torget 7 och 
Boendestödet har medverkat. 

- Fortsatt arbete med att införa SIP (samordnad individuell plan) för de personer som 
önskar och har behov. 

- Arbetat med att öka kompetensen hos personalen gällande hur man 
dokumenterar i genomförandeplaner. Genomgång av 
dokumentationsriktlinjer/föreskrifter i grupp samt individuella samtal med 
personalen om att formulera mål/delmål samt genomgång av 
genomförandeplaner för förbättringsåtgärder i utförande dokumentationen. 

 
Egenkontroll 
Brukarundersökningar i form NKI-mätning har genomförts i samtliga verksamheter. 
 
Riskanalys 
Har inte deltagit eller påkallat någon riskanalys under året. 
 
Framtida förbättringsarbete 

- Utvärderingsverkstad fortsätter från 2014 
- Fortsatt arbete med delaktighetsmodellen planeras till hösten 2015 
- Fortsatt arbete med att förtydliga genomförandeplaner med mål/delmål 
- Fortsatt förbättringsarbete för ökad nöjdhet enligt handlingsplan NKI 

 

12.9  Boendestöd och mötesplats Citypunkten 

Boendestöd är en insats för personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år och 
äldre. Funktonsnedsättningen skall innebära väsentliga svårigheter med att utföra 
aktiviteter på viktiga livsområden. Begränsningarna ska ha funnits eller kan antas komma 
att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av ett psykiskt 

                                                
2 Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt för att stärka brukares möjligheter till inflytande och 
medverkan i frågor som berör dem. Modellen underlättar dialog mellan brukare och deras personal 
för att skapa ett konstruktivt och utvecklande samarbete (för mer info se t ex Kommunförbundet 
Skåne) 
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funktionshinder. Målet med boendestödet är att den enskilde ska få möjlighet till ett 
självständigt liv, oavsett de begränsningar som funktionsnedsättningen innebär.  
 
Citypunkten vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Målsättningen är att besökare ska 
få stöd till en bättre vardag genom aktivitet och socialgemenskap. 
 
Årsarbetare/antal personal/kompetens: 

- Boendestöd: 5,0 helårsarbetare (5 anställda). Grundkompetensen varierar mellan 
bland annat socionom, undersköterska och yrkesutbildningar inom socialpsykiatri.   

- Citypunkten: 1.5 helårsarbetare (2 anställda) med kompetenserna socionom 
respektive undersköterska.  

- From december 2014 ingår 1,0 helårsarbetare Teamledare/Arbetsterapeut som 
arbetsleder ovanstående verksamheter samt Torget 7. 

 
Årets projekt/utvecklingsarbete/aktiviteter m m  

- Projekt: Under 2014 har socialpsykiatrin i Staffanstorp utökats med Arbetsterapeut 
befattning 50% i projektform. Syftet med projektanställningen har varit att med 
utökad kompetens kunna förstärka ett rehabiliterande synsätt och arbetssätt samt 
att arbeta med strategier, struktur och kognitivt stöd för målgruppen.  

- Projekt: Samverkansprojekt genom FINSAM ”Gemensam plattform för att öka 
egen försörjning” har påbörjats. Samverkande parter var Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Arbetsmarknadsenheten, Individ- och familjeomsorgen, 
Resursteamet samt Vård och omsorg. Projektet påbörjades hösten 2014 och 
avslutas under våren 2015. Syftet med projektet är att på ett strukturerat sätt få 
reda på hur ungdomar med funktionsnedsättning som har förutsättningar för 
egen försörjning kan få sina behov av stöd från någon av de samverkande 
parterna på ett effektivt sätt 

- Arbetat med 2014 års överenskommelse för stöd inom området psykisk ohälsa för 
grundkrav och prestationsbaserade mål inom Socialpsykiatrin. Analys av 
inventering och handlingsplan på hur verksamheten ska utvecklas 2014-2015 med 
stöd av inventering i Staffanstorps kommun rörande personer med omfattande 
eller komplicerad psykiatrisk problematik. 

- Deltagit i samrådsgrupp för Staffanstorps kommun och verksamhetsområde 
Vuxenpsykiatri Region Skåne, reviderat samverkansavtal och tagit fram 
handlingsplan med utvecklingsområde för 2014-09-01 – 2015-09-30.  

- Samtalsledare för Psyk E-bas, webbaserat utbildningsprogram med syfte att öka 
personalens kunskap om vilka uttryck psykisk ohälsa kan ta sig, och öka kvaliteten 
på personalens förmåga att bemöta klienter som lider av psykisk ohälsa. Fortsätter 
under 2015.  

 
Egenkontroll 
Brukarundersökningar i form NKI-mätning har genomförts i samtliga verksamheter. 
 
Riskanalys 
Har inte deltagit eller påkallat någon riskanalys under året. 
 
Framtida förbättringsarbete 

- I projektform med stöd av stimulansmedel från Prio Psykisk ohälsa anställa 
Förbättringsledare/Kvalitetsutvecklare 100% för området psykisk ohälsa,  under 
perioden mars-december 2015 
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- Fortsatt utökad kompetens i boendestödet med Arbetsterapeut i Bostödet 50 %,  
med fortsatt arbete med att förstärka ett rehabiliterande synsätt och arbetssätt för 
målgruppen 

- Fortsatt utbildning i Psyk E-bas, webbaserat utbildningsprogram 
- Fortsatt arbete med att förtydliga genomförandeplaner med mål/delmål 
- Fortsatt förbättringsarbete för ökad nöjdhet enligt handlingsplan NKI 

 

13. Övergripande kvalitets- och utvecklingsprojekt  
 

13.1 Ledningssystem för kvalitet 

Identifierat förbättringsarbete för 2014: 

- Kartlägga processer och rutiner inom vård och omsorgs verksamheter. 
- Besluta kring vilket system ledningssystemet ska integreras i. 
- Arbeta fram en kvalitetsplan för verksamhetsuppföljningar, egenkontroller och 

brukarundersökningar med syfte att systematiskt kunna följa upp och utvärdera 
kvaliteten i vård och omsorgs verksamheter. 

- Implementera ledningssystemet samt utbilda all berörd personal. 
 
Måluppfyllelse 
Under 2014 fortsatte arbetet med att inventera olika digitala lösningar som 
ledningssystemet skulle kunna integreras i, liksom olika typer av 
processkartläggningsverktyg. På hösten beslutade sig socialnämnden för att upphandla ett 
gemensamt kvalitets- och processverktyg för att kunna hantera Socialstyrelsens SOSFS 
2011:9. Vinnande avropssvar blev företaget Ensolution. En första Kick-off för 
ledningsgrupperna för Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorgen samt 
Förebyggandeenheten skedde i februari 2015 för planering av implementeringen av IT-
stödet. Planeringen för 2015 innebär inledningsvis att introducera och presentera 
verktyget för all berörd personal i socialnämnden. Därefter påbörjas arbetet med att 
kartlägga socialnämndens verksamheters processer och rutiner, direkt in i IT-stödet. Målet 
är att under hösten/vintern 2015 påbörja arbetet med att ta fram rutiner och 
processkartläggningar gällandet det systematiska kvalitetsarbetet, det vill säga 
riskanalyser, egenkontroll och utredning av negativa händelser. 
 
Under 2014 har kvalitetsutvecklare på vård och omsorg arbetat med det identifierade 
förbättringsarbetet att ta fram en kvalitetsplan för vård och omsorgs verksamheter. 
Arbetet har resulterat i nya riktlinjer för kvalitetsuppföljning som ska presenteras för 
socialnämnden under våren 2015. I de nya riktlinjerna har en rutin för avtalsuppföljning 
tagits fram, inklusive en årsplanering, för att säkra att vård och omsorgs avtal följs upp 
strukturerat ur ett kvalitetsperspektiv. 
 
Fortsatt förbättringsarbete 2015: 

- Fortsätta kartlägga processer och rutiner inom vård och omsorgs verksamheter, 
inklusive processer rörande systematiskt förbättringsarbete 

- Implementera ledningssystemet i samtliga av Vård och omsorgs verksamheter 
- Fastställa riktlinjer för kvalitetsuppföljning och göra dessa kända i verksamheterna 
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13.2 Värdegrund 

Identifierat förbättringsarbete 2014: 

- Följa upp hur arbetet med värdegrundsdialogerna fortskrider. 
- Arbeta fram lokala värdighetsgarantier för särskilt boende (i fokusgrupper). 
- Sprida information kring arbetet med värdegrunden och lokala 

värdighetsgarantier. 
 
Måluppfyllelse: 
Arbetet med att implementera den Nationella värdegrunden för äldreomsorgen har 
fortsatt under 2014. Värdegrundsledare från nästan alla verksamheter inom vård och 
omsorg har tillsammans med sina kollegor hållit i värdegrundsdialoger, med hjälp av 
Socialstyrelsens vägledningsmaterial för den Nationella värdegrunden. Dialogerna har 
innefattat olika teman, exempelvis självbestämmande, meningsfullhet och sammanhang, 
gott bemötande och trygghet. De verksamheter som inte har arbetat med 
värdegrundsdialoger under 2014 har fått i uppdrag att göra detta under 2015. 
 
Kvalitetsutvecklare har under 2014 deltagit i introduktion av nyanställda för att informera 
om Vård och omsorgs värdighetsgarantier samt den Nationella värdegrunden. 
 
Förbättringsområdet att arbeta fram lokala värdighetsgarantier för särskilt boende har inte 
genomförts under året som gått. Detta har prioriterats bort på grund av tidsbrist. 
 
Fortsatt förbättringsarbete 2015: 

- Följa upp hur värdegrundsarbetet har fallit ut 
- Vård och omsorg avser att under 2015 ta fram förslag till formerna för ett fortsatt 

värdegrundsarbete. 
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14. Fortsatt kvalitetsarbete 2015 

Under 2015 fortsätter arbetet med att implementera IT-stödet för socialnämndens 
ledningssystem. Målet är att beskriva viktiga processer samt att fastställa nödvändiga 
rutiner för framförallt det systematiska kvalitetsarbetet: det vill säga Riskanalyser, 
Egenkontroll och fortsatt arbetet med rutinen för Negativa händelser. 
 
Ett område som behöver utvecklas är formerna och utrymmet för analys av de resultat 
som vi mäter och följer upp. Detta gäller resultat från både interna och nationella 
mätningar/jämförelser och kvalitetsregister. Troligen kommer en modell testas där ett 
antal analysdagar avsätts då vård och omsorgs ledningsgrupp kommer att analysera 
resultat från relevanta källor och göra upp handlingsplaner/årshjul för kommande 
kvalitetsarbete. Idealet är fortfarande att arbeta enligt det så kallade ”förbättringshjulet”3 
för att säkra att ständiga förbättringar och utveckling sker i vård och omsorgs 
verksamheter. 
 

 

                                                
3 Bild tagen från ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 
(Socialstyrelsen: 2012)  

 


