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2020ÅRET I
KORTHET
När året 2020 ringdes in var det nog ingen som

kunde föreställa sig de utmaningar vi stod inför.

Bara någon månad in på det nya året kom rapporter

om en mystisk virusinfektion som brutit ut långt i

fjärran. I vår globala värld färdas både information

och människor snabbt – liksom virus. De enstaka

fallen växte snart till hundratal och vidare mot

tusental. Snabbt visade det sig att de mest sårbara

grupperna var de som också var våra kunder. 

Sjukdomen ställde nya krav på våra arbetssätt och

vårt sätt att förhålla oss till varandra. Avstånd blev

lika med omtanke och ögonkontakt genom

plastglas blev att föredra. Vår förmåga att snabbt

ställa om sattes på prov. Det kom nya direktiv och

riktlinjer varje dag – ibland med ett budskap på

förmiddagen och ett annat på eftermiddagen.  Vår

främsta inriktning var att skydda våra sårbara

grupper och att trygga våra medarbetare. En

mängd insatser sattes in i syfte att åstadkomma en

hög patientsäkerhet och en tillräckligt bra

arbetsmiljö. Trots det har många kunder blivit sjuka

i Covid-19, och flera medarbetare har smittats i

anslutning till jobbet. Det har visat sig vara i princip

omöjligt att hindra smitta från att ta sig in i våra

verksamheter.  

Allteftersom har vi förbättrat arbetssätt och rutiner

vilket också har bidragit till att smittan, när den väl

har tagit sig in, inte spridits i den takt som skedde

under pandemins första fas. Det ”oplanerade”

utvecklingsarbete som har drivits med anledning

av pandemin har gjorts tillsammans med många

olika aktörer, från Varbergs omsorg och

socialförvaltningen, från andra förvaltningar och

från Region Halland. 



Frivilligorganisationer har erbjudit stöd och

företag har skänkt gåvor till kunder och personal.

Tydligt har det visat sig att om vi har ett konkret

gemensamt mål så går vi alla åt samma håll!

Trots pandemin har vi
fortsatt goda resultat på

flera områden

När vi så småningom ser
tillbaka på den här tiden

och på det år som har gått
så kommer vi göra det med
stolthet över att vi klarade

det. 

Bokslutet för 2020 är inte ett bokslut för Covid-19

– pandemin pågår ännu. Vi har en fortsatt hög

smittspridning, och vi lever fortfarande med

restriktioner och begränsningar av olika slag.

 Ljuset i tunneln är vaccinationsarbetet, som har

gett och fortsatt kommer att ge effekt. När vi så

småningom ser tillbaka på den här tiden och på

det år som har gått så kommer vi göra det med

stolthet över att vi klarade det. Med förenade

krafter och tillsammans kommer vi långt. Tack för

ett obeskrivligt gott arbete under ett obeskrivligt

tufft år!

Josefin Alström

Trots pandemin har vi fortsatt goda resultat på

flera områden. Det ekonomiska resultatet är bättre

än förra året, vilket till stor del beror på ett gediget

anpassningsjobb som har gjorts på enheterna. Vår

kvalitet är i stort sett bibehållen på de flesta

områdena. Sjukfrånvaron, som har varit ett

fokusområde under flera år, var på god väg att

sjunka innan pandemin kom. Med förändrade

rekommendationer och incitament så har

framförallt kortidssjukfrånvaron ökat – ett resultat

som är önskvärt med tanke på att ingen med

något som helst symtom ska vara på jobbet. 



ANSTÄLLDA

VARBERGS OMSORG I SIFFROR

Varbergs omsorg har ca 1500

anställda

UNDERSKÖTERSKOR

Inom äldreomsorgen i

Varbergs omsorg är ca 85% av

personalen utbildade

undersköterskor

KUNDER
Varbergs omsorg har ca 2100

kunder inom olika

verksamheter

UTFÖRANDE
Varbergs omsorg utför ca 70%

av alla insatser för äldre,

resterande 30 % utförs av

privata företag

OMSÄTTNING
Varbergs omsorgs verksamhet

är intäktsbaserad

BARN OCH UNGA

Antal barn och unga inom

Varbergs omsorgs

korttidsverksamhet är ca 80

85%

70% 650
mkr



UPPFÖLJNING



EKONOMI
Presentation av året 2020

Coronapandemins påverkan på verksamheten har

varit betydande, och inverkar också på

avdelningens ekonomiska utfall. Resultatet

påverkas framförallt av de ökade

personalkostnaderna som uppstått i den s.k.

kohortvården. Kohortvård tillämpas i de fall kunder

misstänks eller konstateras vara sjuka i Covid-19,

och innebär att varje medarbetare vårdar färre

kunder, vilket betyder att fler medarbetare krävs

dygnet runt.

Kompensation genom statsbidrag har utgått, och

har i stor utsträckning kompenserat för de extra

kostnaderna.

Resultat Varbergs omsorg 2020 (tkr)

Ett arbete gällande bemanningsekonomi

påbörjades under 2019 och fortsatte trots

pandemin under 2020. Arbetet har gett resultat

och underskottet från 2019 på ca 17,5 miljoner

har minskat till knappt 14 miljoner år 2020.

Ett arbete gällande
bemanningsekonomi påbörjades

2019
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Admin & bemanningspool 

Hemtjänst 

Särskilt boende 

LSS barn vuxen & familj 

-14 004

-6821

7266

1442

-15 891



Jan
uari

Fe
bru

ari
Mars April Maj Juni

Juli

Augu
sti

Se
ptem

ber

Okto
ber

Nove
mber

Dec
em

ber

15 

10 

5 

0 

2020             2019

SJUKFRÅNVARO
Presentation av året 2020

Sjukfrånvaron har länge varit ett fokusområde

för Varbergs omsorg och avdelningen har under

2019 uppvisat en positiv (nedåtgående) trend

vad gäller sjukfrånvaro. Flera arbetssätt har

bidragit till ett förbättrat resultat, såsom särskilda

handlingsplaner samt projektet Ökad hälsa,

minskad ohälsa (rehabkoordinatorer).

Vid coronapandemins inträde i mars 2020 sågs

en omedelbar ökning av sjukfrånvaro, framförallt

kopplat till nationella rekommendationer om att

stanna hemma vid minsta symtom. 

Förändrade incitament för ersättning under

sjukfrånvaro samt oro för att bli smittad och att

smitta andra har också påverkat graden av

sjukfrånvaro, liksom en faktisk spridning av

Covid-19.

Sjukfrånvaro har länge varit ett
fokusområde för Varbergs omsorg

Total sjukfrånvaro Varbergs omsorg (%)

Ökningen inom sjukfrånvaron ses främst under

mars, april och maj månad. Under sommaren

minskade sjuktalen betydligt för att återigen

öka i september och i slutet av året är sjuktalen

nästan i höjd med våren igen.



KVALITET

SÅHÄR TYCKER VÅRA
KUNDER

FÅR STÖD FÖR ATT
MÅ BRA

 

83%
 

Stödboende placerade barn
och unga

81%
 

FÅR DEN HJÄLP HEN
VILL HA 

 LSS-gruppbostad

68%
 

VERKSAMHETEN ÄR
VIKTIG FÖR
BRUKAREN
Daglig verksamhet

89%
 

KÄNNER TRYGGHET
PÅ ÄLDREBOENDE

ÄR NÖJD MED
ÄLDREBOENDET84%

 

ÄR NÖJD MED
HEMTJÄNSTENS

BEMÖTANDE
98%

 

Även inom brukarundersökningar kan vi se

pandemins påverkan. Svarsfrekvensen är lägre

än tidigare år vilket särskilt inom äldre kan

kopplas till att anhöriga inte kunnat hjälpa till att

svara i samma utsträckning men även att vissa

verksamheter varit pausade, tex daglig

verksamhet. Resultaten står sig generellt

fortfarande väl i jämförelse med riket, men

utvecklingsområden, tex kommunikation inom

flera målgrupper inom funktionshinder, är

identifierade och åtgärder planerade.

Presentation av året 2020

Mycket av ren verksamhetsutveckling har fått stå

tillbaka under året med pandemin men trots det

har egenkontroll och uppföljning av de politiska

målen skett enligt plan. Det har tidigare

framkommit att avvikelser, alltså händelser som

är oönskade, har varit ett utvecklingsområde och

har därför varit i extra fokus under året. Genom

att identifiera var, hur och varför brister uppstår

kan de förhindras. 

En annan viktig del i vårt systematiska

kvalitetsarbetet är vad våra kunder tycker. Under

2020 har Varbergs omsorg deltagit i tre

nationella undersökningar. En för äldre, en inom

funktionshinder och en för placerade

barn/ungdomar (inkl HVB & ensamkommande

ungdomar).  



HÄNT I
VERKSAMHETEN



I oktober 2020 öppnade Varbergs omsorgs
nya gruppbostad Ängslyckan. Boendet riktar
sig främst mot äldre personer med
funktionshinder och ligger i Kungsäter.
Boendet består av 6 lägenheter och var
tidigare demensboende för äldre.

Ängslyckan

Skyddsteamet består av både hälso- och
sjukvårds- och omsorgspersonal och
tillsattes av socialförvaltningen i slutet på
mars. Deras uppdrag var och är fortfarande
att stötta verksamheterna i att förhindra
smittspridning samt att utbilda i hur man
använder skyddsutrustningen vid en
eventuell smitta. Skyddsteamet har även
ansvar för det lager som behövde skapas för
skyddsutrustning.

Skyddsteamet

På grund av pandemin har flera av våra
verksamheter varit pausade sedan mars. De
verksamheter som har berörts är
dagverksamhet, daglig verksamhet och
mötesplatser. Viss verksamhet har efter
individuella bedömningar kunnat fortgå
medan andra har anpassats och utförts på
annat sätt tex har delar av daglig verksamhet
utförts på plats i kundernas gruppbostad.

Pausad
verksamhet



Den 26e februari ägde årets seniormässa rum
i Arena Varberg. I Varbergs omsorgs monter
fanns undersköterskor, metodutvecklare och
enhetschefer som presenterade Varbergs
Omsorg för nyfikna seniorer. Förutom att dela
ut information om våra verksamheter visades
en del av den välfärdsteknik som vi använder i
våra verksamheter upp, såsom Clever Touch,
Raizer by liftup, gungstol och musikdocka.

Seniormässan

Utbildningsinsatser för personal som arbetar
med barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)

genomfördes under året. Pandemin ställde
krav på anpassning av satsningen, vilket har
lett till att den inte genomförts helt enligt
plan. Å andra sidan har de digitala
utbildningstillfällena kunnat genomföras för
fler personal.

NPF-Utbildning

Socialförvaltningen startade under hösten
ett omfattande projekt för att arbeta med
kompetensutveckling kring arbetssätt enligt
IBIC (Individens Behov I Centrum) och
samtidigt öka kvaliteten i stödjande IT-

system, då verksamhetssystemet Procapita
ersätts av nya LifeCare. Projektet ska bidra
till att öka kvaliteten och delaktigheten för
våra kunder och förenkla arbetet för personal
genom smidiga mobila och digitala
lösningar.

IBIC och Life Care




