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”Vi möter dig där du är. Tillsammans med dig formar vi lösningar utifrån din
situation.”
Varbergs omsorg är socialnämndens egen organisation för social omsorg, vi har funnits i
många år och har lång erfarenhet samt kompetens. Varbergs omsorg utför verksamhet
inom flera olika områden, såsom äldreomsorg, stöd till funktionsnedsatta samt barn och
familj.
Vår uppgift är att erbjuda stöd och assistans när individens förmåga inte räcker till.
Vi är en kommunal utförare och allt vårt arbete utgår från de mål och inriktningar
politikerna i Varberg och socialnämnden beslutat om.
I allt kvalitetsarbete utgår vi från socialnämndens värdegrund.

Kvalitet
Kvalitet består av många delar, såväl hårda som mjuka. Exempel på hårda delar i kvalitetsarbetet är
rutiner och egenkontroll av huruvida våra kunder har gällande genomförandeplaner och att
dokumentationen av deras insatser är. Dessa delar är oftast lättare att sätta ord och siffror på.
De mjuka värdena handlar mer om hur våra kunder upplever våra tjänster och vårt bemötande.
Subjektiva upplevelser är alltid svåra att mäta men genom att
regelbundet fråga våra kunder kan vi följa deras uppfattning. För att
nå balans och resultat i kvalitetsarbetet så krävs det både och, så att
man arbetar genom ständiga förbättringar av verksamheten.
Sedan flera år tillbaka har Varbergs omsorg ett
kvalitetssäkringssystem där ett ständigt utvecklingsarbete pågår med
att förfina och förbättra delarna. Systemet innehåller fyra delar,
Planera, Genomföra, Utvärdera och Förbättra.
Planera
Inför varje nytt år skrivs en aktivitetsplan för verksamhetsområdena och enheterna med åtgärder och
aktiviteter för att nå de mål och strategier som finns utifrån kommunens vision och nämndens
verksamhetsplan. Aktivitetsplanen bygger även på de resultat som framkommit i olika
undersökningar och medarbetarsamtal under året.
Genomföra
Utifrån aktivitetsplanen genomförs aktuella aktiviteter i verksamheterna under året. Genom att
tänka kvalitet och värdskap i varje möte ser vi till att kunden kan känna trygghet i att får en god och
säker vård och omsorg.
Utvärdera
Uppföljning och utvärdering visar om vi är på rätt spår. Till vår hjälp har vi kvalitetsindikatorer,
eventuella avvikelser, egenkontroll, undersökningar så väl externa som interna. Under 2016 infördes
det kommungemensamma beslutssystemet Hypergene. Beslutsstödet stödjer avdelningens
utveckling inom våra tre huvudområden kvalitet, personal och ekonomi samt måluppfyllelse.
Förbättra
Utvärderingarna är grunden för ständiga förbättringar. När vi lär av våra misstag kan vi ändra våra
arbetsprocesser och erbjuda kunderna tjänster som håller en ännu högre kvalitet.
Alla medarbetare har ansvar för att säkra god kvalitet i vårt arbete. Som stöd finns dessutom
ansvariga personer utsedda för att driva arbetet framåt på olika nivåer.

Enhetsnivå
Det allra viktigaste i kvalitetsarbetet är mötet mellan medarbetare och kund. För att sätta fokus på
aktuella kvalitetsfrågor så har vi utsedda kvalitetsombud till vår hjälp ute i verksamheterna.
Kvalitetsombuden är en del av personalgruppen, men som har fått en utökad kunskap i
kvalitetsfrågor och därmed större ansvar kring kvalitén. För att ytterligare stärka upp, utveckla och
värna om kvaliteten tar vi även hjälp av stödpedagoger och samordnare.
Verksamhetsnivå
Enhetscheferna är ansvariga dels på verksamhetsnivå och dels på enhetsnivå. På enhetsnivå handlar
det om att utveckla och säkerställa kvalitén tillsammans med sina medarbetare. På verksamhetsnivå
kan det handla om att sprida goda exempel mellan olika verksamheter men också att
uppmärksamma andra på risker eller brister. Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning finns
metodutvecklare som övergripande ska vara personalen behjälplig med kunskap om metoder,
arbetssätt, hjälpmedel och pedagogik inom området. Som ett nytt tillskott finns verksamhetschefer
som stöttar enheterna och enhetschefer i sitt förbättringsarbete.
Avdelningsnivå
På övergripande avdelningsnivå är ledningsgruppen, dvs. avdelningschef, kvalitetschef och
verksamhetschefer ansvariga för hela Varbergs omsorgs kvalitets- och utvecklingsarbete. Som stöd
för sina beslut har ledningsgruppen resultat från enheternas egenkontroll och aktiviteter samt
externa undersökningar. Dessa resultat analyseras och beslut om förändringar och utveckling kan
sedan fattas.

Vad hände under 2016
Kvalitet
Enligt analysen av 2015 års sammanvägda resultat sågs behov av att ytterligare utveckla det
hälsofrämjande arbetssättet, dvs. att i ännu högre grad stärka det friska hos våra kunder och
arbeta tillsammans med dem för att de skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Därför
blev det även under 2016 fortsatt fokus på trygghet, delaktighet och inflytande.
Hälsofrämjande arbetssätt
Genom statliga stimulansmedel avsatta för 2016 gavs möjlighet till att satsa på Hälsoledare inom
särskilt boende för äldre. Varbergs omsorg har även deltagit i en satsning i projektform gällande tidig
rehabilitering. Hälsoledarnas huvudsakliga uppdrag har varit att stärka arbetet kring 3 viktiga
område, kost (FAMM), hälsofrämjande aktiviteter och delaktighet i form av boenderåd. Anledningen
till just detta fokus är att alla delar är faktorer som kan bidra till ett bättre mående och påverkar
varandra
FAMM - Fem aspekter på måltidsmiljö är en modell som togs fram i samarbete mellan Örebro
universitet och Grythyttan. Det är flera delar som gör måltiden till den upplevelse den bör vara. De
delar man behöver ta hänsyn till är Rummet, Mötet, Produkten, Stämningen och Regelverket, men
även att nattfastan inte blir för lång. Ett gediget material kring detta har tagits fram och finns att
tillgå i ledningssystemet för att öka kunskapen, samt att hälsoledarna på olika sätt arbetat för att
förbättra och utveckla detta område.
Hälsofrämjande aktiviteter - det är
viktigt att aktivera både kropp och
huvud för att känna hunger, orka
mera och sova bättre men även för
den sociala gemenskapen.
Under året har det genomförts en
rad olika aktiviteter och utflykter,
där man bland annat besökt
Lisebergs julmarknad.
Delaktighet i form av boenderåd - det är viktigt för väl måendet att kunna påverka den vardag man
befinner sig och bor i. Alla behöver känna meningsfullhet.
Satsningen på hälsoledare via statliga stimulansmedel har fallit väl ut och det visar sig bland annat
genom intervjuer som gjorts med kunderna, där man lyfter fram att det blivit mer aktiviteter och att
det alltid finns personal med vid måltider och fika. Varbergs omsorgs egen kundundersökning samt
socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” visar på en högre nöjdhet
gällande aktiviteter, gemenskap och måltider. Däremot behövs ett större fokus på själva
måltidsmiljön och delaktighet. Satsningen på hälsoledare kommer att fortsätta även under 2017 med
stöd av statliga stimulansmedel.
Uppdraget som hälsoledare, röster från insidan
”Jag hade aldrig tidigare jobbat inom vård eller äldreomsorg men togs emot på ett öppet och positivt
sätt av boende, kollegor samt chef, på boendena i Kungsäter. Året som Hälsoledare har varit otroligt
inspirerande och jag har aldrig haft ett mer givande jobb där man får så mycket tillbaka i form av
kärlek, uppskattning, fina minnen och skratt av de boende. I uppdraget som hälsoledare skulle jag
fokusera på aktiviteter, kost, delaktighet men även att vara ett stöd till övrig omvårdnadspersonal.

mest populärt har våra gemensamma fester och provsmakningar (ostprovning, frukt, choklad, öl,
glögg mm) varit men i topp ligger hotellfrukostar som vi serverade en gång i månaden. Vi har även
kunnat erbjuda en större mängd dagliga aktiviteter och utflykter. Det är viktigt att komma ihåg att
man har drömmar och mål även när man är gammal och
närmare 100 år.” Caroline Dahnberg, Hälsoledare i Kungsäter
”Som anhörig har jag märkt att det varit mer aktiviteter
och utflykter på boendet. Min pappa är också mer tillfreds
och lugn. Vi har även varit välkomna och deltagit i
anordnade festligheter.” Anhörig Kungsäter
”Hälsoledarna har verkligen gjort skillnad på mitt boende.
Det finns mycket mer utflykter och aktiviteter att delta i. Är
man sugen på en liten pratstund, så finns det alltid någon ute i matsalen.” Boende Träslövsvägen 27
Delaktighet/inflytande
Delaktighetsmodellen är en metod som används för att nå kundinflytande, öka den enskildes
självbestämmande och delaktighet och metoden kommer succesivt att införas i våra LSS
verksamheter och arbetscentrum.
Själva syftet med metoden är att sätta fokus på makt- och beroendeförhållandet mellan kunder,
personal och verksamhet. Dessutom ska den stimulera kundernas engagemang och öka graden av
inflytande i vardagsinsatserna och frågor som berör dem. Delaktighetsmodellens arbetsmetod
bygger på en samtalsslinga, med ett tema där man utgår från kundgruppens önskemål. Som enskild
individ kan du stärkas av andra individer i liknande situation. Samtalen genomförs under ledning av
ett vägledarpar. En värdefull sidoeffekt av delaktighetsmodellen är att personalens yrkeskompetens
samtidigt uppmärksammas och utvecklas. Personalens uppfattning om vad kundernas inflytande och
självbestämmande innebär, är en avgörande faktor för att kundernas delaktighet kan förverkligas i
praktiken.
Under 2016 har Varbergs Omsorg genomfört utbildning av de personer som ska leda
delaktighetsslingor i verksamheten och för att utveckla arbetssättet ytterligare kommer även
utbildning av flera vägledarpar genomföras under 2017.
Fler samtalsslingor har genomförts under året med positiv respons från så väl kunder som personal
och samtalen har lett till förändringar inom verksamheterna. Små förändringar är lika viktiga som
stora, oftast är det de många små som så småningom blir till något större. Det viktigaste med
samtalsslingorna är dialogen, delaktigheten och att man tar tillvara, genomför och följer upp
förslagen som kommer fram.
Välfärdsteknologi
Välfärdsteknologi handlar om att utveckla, kvalitetssäkra, stödja och förbättra de digitala system,
teknik och tjänster som finns att tillgå för så väl medarbetare som kunder.
”Den mobila medarbetaren” är ett projekt som pågår i socialförvaltningen. Projektet syftar till att
kvalitetssäkra och standardisera baspersonalens dokumentation med hjälp av IT-stöd där
utgångspunkten är informationssäkerhet och nationella standarder (ICF).
Med mobilitet i social dokumentation får personalen möjlighet att
journalföra direkt när man befinner sig ute i verksamheten. Vidare syftar
projektet till att kvalitetssäkra och effektivisera hanteringen av kundernas
nycklar inom hemtjänsten.

Under 2016 har försök att använda digitala lås genomförts i två hemtjänstgrupper. Försöken har
fallit väl ut och under våren 2017 kommer digitala lås
införas till alla kunder som har hemtjänst i kommunen.
Detta kommer att innebära en stor förbättring av
logistiken, tidsbesparing samt förbättrad säkerheten
kring nyckelhantering.
E-tjänster av olika slag samt e-Learning har ytterligare
utvecklats under året för att öka upp tillgängligheten.
Som ett led i att ständigt arbeta med att förbättra och
förenkla visualisering av resultat har Varbergs Omsorg
under ett antal år, byggt upp ett gemensamt
beslutstödsverktyg för cheferna, där resultat samt analyser är samlade.
Eftersom behovet inte enbart finns hos Varbergs omsorg utan hela Varbergs kommun, har ett
gemensamt och enhetligt beslutstöd köpts in av Kommunen. Det webbaserade beslutsstödsverktyget
har under 2016 införts i hela Varbergs Kommun för samtliga beslutsfattare och stödpersonal.
Leverantören av lösningen är Hypergene, som har utvecklat ett väl etablerat verktyg, både resultat
och måluppuppfyllelse.
Det är viktigt för självkänslan att kunna klara sig själv i så hög grad som möjligt. Genom att utveckla
arbetssätt inom välfärdsteknologin kopplat till kund kan vi ytterligare möjliggöra för personer med
behov av stödinsatser att leva ett självständigt liv. Det kan t.ex. röra sig om att tillsammans med den
enskilda planera vardagen i dennes mobiltelefon så att schemat alltid är med i fickan, möjliggöra
Skype samtal med anhöriga och vänner för ökad social samvaro osv.
Under 2016 har det genomförts utbildning till personal inom funktionsnedsättnings kring olika
tekniska hjälpmedel så att man sedan kan stötta de kunder som finns i verksamheterna.
Kvalitetsombuden för samtliga verksamhetsområden bjöds in till träff under hösten, temat var
välfärdsteknologi. Träffen var tänkt som en introduktion till vad det finns för tekniska hjälpmedel i
dag på marknaden, hur man använder dem, tillgängliga applikationer, mötesplatser och stöd. Träffen
var även ett startskott till inspiration.

Personal
Vi behöver en stabil grund av kompetens för att kunna skapa kvalitet för kunder och en god miljö
för medarbetare. De stora utmaningarna inom personalområdet finns inom personalförsörjning
och kompetensutveckling men även gällande satsningar som främjar friska arbetsplatser

Personalförsörjning och kompetens
Vår framtida personalförsörjning är som sagt en stor utmaning för oss. När vi kommande år har stora
pensionsavgångar är vi beroende av att unga människor väljer att utbilda sig och så småningom
arbeta inom denna sektor. Sedan 2013 är vi tillsammans med övriga kommuner i Halland samt
Regionen, ett certifierat Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege är ett samarbete för att
öka antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet.
Varbergs omsorg är representerade på olika mässor samt är ute och informerar både i grundskola,
gymnasieskola/vuxenutbildning samt högskola. Vi har även finansierat så kallade omvårdnadslyft till
flera av våra fast anställda, senast i samarbete med utbildningsföretaget Miroi. Det är viktigt att man
får ett gott bemötande och god handledning när man som praktikant kommer ut till ett arbetsställe
och för att möta detta så har möjlighet att gå en handledarutbildning erbjudits till anställda. Målet är
att ha minst 2 stycken handledare på varje arbetsplats. Handledarutbildnings kommer att fortsätta
att erbjudas under 2017.
För varje verksamhetsområde inom Varbergs omsorg finns idag framarbetade kompetensplaner. I
kompetensplanerna regleras vilken kompetensprofil som krävs för att arbeta inom de olika
verksamheterna. Inom området funktionsnedsättning har vi under året startat upp med att anställa
stödpedagoger, vilket möjliggör en ny karriärväg. För att kunna anställas som stödpedagog krävs en
eftergymnasial utbildning om minst 60 poäng. Stödpedagogens uppgift förutom omvårdnad och
omsorg är att ha ett högre ansvar för kvalitén och att stötta sina kollegor i kvalitetsarbetet. Målet är
att det ska finnas en stödpedagog på vartannat boende. Utbildning utifrån Carpes utbildningskrav har
pågått under året och under 2017 utvecklas den, så att den ska bli mer flexibel och lättåtkomlig.
Inom området socialpsykiatri har utbildning i vård och stödsamordning (VoSS) skett under året. Syftet
med VoSS är att underlätta för våra kunder som har kontakt med flera huvudmän. En ansvarig
samordnare utses som blir den sammanhållande för att skapa gemensamma träffar. Hos Varbergs
omsorg deltar Bryggaregatan som pilotgrupp för arbetssättet som sedan kommer att införas till alla
enheter inom området.

Några ord från stödpedagogerna
-Kan ni berätta lite vad ni har gjort under året och uppleverna ni att det blivit några positiva effekter?
”Vi tycker det är roligt och väldigt positivt att arbeta som
stödpedagoger och upplever att vi kan göra skillnad. Vi
har under året som gått utbildat oss i att hålla
studiecirkel om hälsokörkortet. Hälsokörkortet är
riktat till kunderna och vi har sedan arbetet kring detta
på våra respektive enheter.
Vi har även arbetat mycket med social dokumentation,
där vi har gjort en exempel-genomförandeplan som
omvårdnadspersonalen kan ha som stöd. Vi har också
gjort fras-texter till Procapita för att underlätta, snabba upp och få dokumentationen mer enhetlig.
Ett annat fokusområde som vi har arbetat med att försöka göra våra ALT/APT mer lika på enheterna,
där vi ska utgå från en mall för att få samma struktur.
Vi upplever att stödpedagog-rollen i arbetsgruppen har medfört positiva effekter som; Bättre kontakt
med anhöriga, bättre samarbete i arbetsgrupperna, mer fokus på pedagogiska lösningar,
arbetsgrupperna har testat fler olika arbetsmetoder, ökad förståelse för stödpedagog-rollen i de

arbetsgrupper där en stödpedagog finns samt att omvärldsbevakningen och tipsen på nytt material
har ökat.
Maja, Hanna, Hilda, Emelie och Cecilia”

Friskare arbetsplatser
Socialnämnden beslutade under slutet av 2015 att förvaltningen under 2016 och 2017 skulle
genomföra ett projekt för att minska sjuktalen inom verksamheterna. Inom projektets ram ingick
även resurser till en rehabiliteringskoordinator. Projektet innebär att vi systematiserar arbetet med
tidiga och väl anpassade insatser för rehabilitering tydligare än tidigare på såväl grupp som
individnivå, samt för både kort och långtidssjukskrivningar. Vi arbetar efter tre modeller som utgår
från dagens system men kräver ett annat arbetssätt från chefer och stödresurser för att
implementeras. Arbetsmodellerna innebär även större samverkan med försäkringskassan och andra
samverkansparter.
Projektet drabbades av försening men kom igång med full kraft kring början av september i 2016.
Kring halvårsskiftet kunde man för första gången se ett trendbrott gällande sjukstatistiken och den
stagnerade och har minskat något. Det blir intressant och spännande att fortsätta följa utvecklingen.
Vartannat år genomför kommunen en medarbetarundersökning som riktar sig till alla som är
anställda i Kommunen, och i år var det dags igen. Medarbetarenkäten genomfördes under
september 2016 och Varbergs omsorg hade ett sämre deltagande än tidigare år. Medarbetarenkäten
är indelad i 7 olika områden trivsel, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, arbetsplatsutveckling,
kompetensutveckling, chefsfrågor och helhetsbedömning av chefskapet.
Till stora delar följer Varbergs omsorg väl de trender och nivåer som ses i socialförvaltningen och
kommunen i stort. Varbergs omsorg ligger i de flesta delar på liknande nivåer som resultatet i
medarbetarenkäten 2014. Det finns generellt en god trivsel på våra arbetsplatser och man tycker
man gör ett gott jobb som har betydelse och bemöter samt bemöts väl. Utvecklingsområden av
betydelse är återkoppling och tydliggörande av vad som styr löneprocessen. Även om Varbergs
omsorg får ett högre betyg än kommunen i stort kring arbetsmiljö krävs fortsatt arbete för att nå
förbättring.
Utmärkelser
Glädjande utsågs en av Varbergs omsorgs arbetsplatser, Gasellgatan till årets kreativa medarbetare.
Mycket bra jobbat!
Utdrag från nominering säger ”Gasellgatans personal har sedan starten av verksamheten 2015
arbetat med delaktighet, inflytande och framförallt mod tillsammans med de boende. Det fina
arbetet har resulterat i återgång i daglig
verksamhet, upptagna studier, minskning av
psykofarmaka samt delaktighet i
samhällsaktiviteter för de boende.”

Organisation
Varbergs omsorg är en egenregi som växer och förändras hela tiden. Idag finns cirka 1350 aktivt
anställda, varav 12.6 procent är män och 87.4 är kvinnor. Vi har en medelålder på 44.8 år och den
genomsnittliga sysselsättningsgraden är 91 procent. Varbergs omsorg består av en mängd olika
verksamhetsinriktningar som spänner över hela socialtjänstens område och uppgår till cirka 110
enheter och ledningen består av 35 chefer.
För att rusta oss och bättre kunna svara upp mot framtidens olika behov gällande så väl kunder som
personal, har Varbergs omsorg genomfört en organisationsförändring. Det som främst har förändrats
är ledningsstrukturen och stödfunktioner. Precis som tidigare styrs Varbergs omsorg av en
avdelningschef som har det övergripande ansvaret för hela avdelningen och som har en kvalitetschef
till stöd kring utvecklingsfrågor och kvalitetssäkerhet.
Den största förändringen från hösten 2016 är att det finns 2 verksamhetschefer på plats, varav den
ena är riktad mot äldreomsorg och den andra mot funktionsnedsättning, psykiatri, arbetsmarknad
samt barn och familj. Utifrån denna fördelning har sedan arbetsledning av enhetschefer och
verksamheter fördelats. Förutom arbetsledning ansvarar verksamhetscheferna för
verksamhetsutveckling i olika former.
Varbergs omsorgs stödfunktion består av administration och bemanningsenhet som bland annat är
ansvariga för rekrytering, bemanning, utbildning, praktik, verksamhetssystem och
löneadministration. Stödfunktionen leds av två enhetschefer

Ögonblick från våra verksamheter
Under året har det varit en mängd utflykter, aktiviteter och underhållning i våra verksamheter och
vi har försökt att fånga några av de ögonblicken

Våra vänner djuren som ger så mycket glädje

Det lilla enkla i vardagen

Musik, dans, lucia, nobelfest och tappning av egen
glöggbrygd

Kvalitetsresultat
Vårt kvalitetssäkringssystem gör det möjligt att gå tillbaka och följa upp de
kvalitetsundersökningar som gjorts. Genom att följa sitt resultat och jämföra det över tid, ökar
också möjligheterna att se trender och ständigt kunna utvecklas vidare framåt.
Kvalitetsrevisioner
Interna och externa uppföljningar har gjorts i flera verksamheter under året. Utifrån det har vi
arbetat med förbättringar gällande:
• Organisation
• Delaktighet i olika former
• Bemanning utifrån behov
• Trygghet och struktur

Lex Sarah
Lex Sarah-rapportering är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Alla som arbetar med service
och omsorg samt ser något som innebär ett missförhållande eller kan innebära en påtaglig risk för
missförhållande ska rapportera händelsen. Om missförhållande eller den påtagliga risken för
missförhållande är allvarlig ska verksamheten anmäla detta till IVO (institutionen för vårds och
omsorg).

Under 2016 kom totalt 18 Lex Sarah-rapporter in till Varbergs omsorg. Ingen av dem bedömdes som
så allvarlig att den skickades vidare till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Resultatet är en
minskning i jämförelse med 2015, då antalet var 21 stycken.

Synpunkter
Via tyck om Varberg har alla medborgare möjlighet att lämna synpunkter till oss. Under 2016 har det
inkommit 14 stycken, vilket är fler än föregående år då antalet var 8 stycken. Synpunkterna rör allt
från individärende, till mat och personalfrågor.

Kundnöjdhet
Sedan 2013 gör vi egna interna kvalitetsuppföljningar inom Varbergs omsorg. Dels genom vårt
system med direkt feedback som kallas Abou och dels via Pict-o-stat för de som har lättare att
kommunicera med bilder och ljud.
Genom att göra kundundersökningar regelbundet får vi ett komplement till de kundenkäter som görs
nationellt. Kunderna är överlag mycket nöjda med vårt bemötande.
Generellt behöver vi fortsätta arbetet med att öka kundernas delaktighet och inflytande, vilket även
ligger i linje med de satsningar som lyfts inom förvaltningen, regionalt och nationellt. Detta gäller så
gott som alla Varbergs omsorgs verksamhetsområden.

Upplevd kvalitet i hemtjänst och dagverksamhet
I hemtjänstens verksamheter var resultatet överlag mycket bra även 2016 och kunderna värderar
vårt bemötande och sin trygghet mycket högt. Personalkontinuitet ett viktigt område som vi arbetar
hårt för att förbättra, t ex genom att ständigt se över hur vi planerar hemtjänstbesöken.
Genomförandeplanen som skrivs med alla kunder spelar en stor roll i att man ska få hjälpen
utformad som man önskar. Vi behöver fortsätt arbeta vidare med att förklara och tydliggöra vikten
av kundernas delaktighet och inflytande.

(skala 1-5, hemtjänst)
Delaktig – personalen lyssnar på mig.
Tid – personalen har tillräckligt med tid för att hjälpa
mig.
Inflytande – jag kan påverka vilken tid jag får hjälpen.
Kontinuitet – Jag är nöjd med antalet personer som
hjälper mig.
Helhet – Nöjd med hemtjänsten som helhet.
Bemötande – Jag får ett gott bemötande.
Trygghet – jag känner mig trygg med den hjälpen jag
får av personalen.
Innehåll – Nöjd med aktiviteter på dagverksamheterna.

Upplevd kvalitet i särskilt boende och korttidsverksamhet för äldre
Den senaste kundundersökningen visar på ett något sämre resultat mot 2015, vilket även stämmer
väl med den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen.” Det är framförallt
bemötande och sin trygghet som kunderna värderar högt och förbättringsområden är inflytande och
delaktighet. Nytt mätområde för 2016 var upplevelsen av nöjdhet kring de aktiviteter som anordnas.

(skala 1-5, särskilt boende)

Delaktig – personalen lyssnar på mig.
Tid – personalen har tillräckligt med tid för att
hjälpa mig.
Inflytande – jag kan påverka vilken tid jag får
hjälpen.
Kontinuitet – Jag känner igen personalen som
hjälper mig.
Helhet – Nöjd med boendet som helhet.
Bemötande – Jag får ett gott bemötande.
Trygghet – jag känner mig trygg med den
hjälpen jag får av personalen.
Aktiviteter – Nöjd gällande aktiviteter
Mat & måltidsmiljö - Nöjdhet

Upplevd kvalitet i bostad med särskild service enligt LSS och korttidsverksamhet
Inom bostad med särskild service upplever våra kunder som helhet att de trivs hemma och de som är
på våra korttidsboende trivs och upplever att de har en kompis att vara med vid sin tid där. Trots
fokus kring delaktighet och inflytande har dessa värden minskat sedan föregående mättillfälle för
gruppbostad och därför kommer fokus för 2017 att ligga kring dessa områden.

(skala 1-5 gruppbostad)

(skala 1-5 korttid/fritids barn/unga)

Delaktig – personalen lyssnar på mig.
Tid – personalen har tillräckligt med
tid för att hjälpa mig.
Helhet – Nöjd med
boendet/kortis/fritis som helhet.
Inflytande – jag kan påverka vilka
aktiviteter vi ska göra på kortis.
Bemötande – Jag får ett gott
bemötande.
Kompis – jag har en kompis på
kortis/fritis.
Trygghet – Trygg med
boendet/insatsen

Upplevd kvalitet Arbetscentrum
Inom daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsmarknadsåtgärder är kunderna mycket nöjda med
verksamheten och upplever att de får ett bra stöd och ett gott bemötande. Känslan av delaktighet
och inflytande hos kund är de område vi behöver fortsätta fokusera på.
(Skala 1-5, Arbetscentrum)
Tid – Personalen har tid att
hjälpa mig.
Bemötande – Jag känner mig
väl bemött.
Delaktighet – Jag är delaktig i
planeringen av mitt arbete.
Inflytande – ja har inflytande
kring mina arbetsuppgifter
Trivsel – Jag trivs på mitt
arbete
Trygghet – trygg på arbetet

Upplevd kvalitet boendestöd
Boendestödjarna ger stöd till kunder över 18 år inom LSS, socialpsykiatri och beroende. Kunderna ger
boendestödjarna ett mycket högt omdöme överlag och allra högst i bemötande och delaktighet.
(Skala 1-5, boendestöd)
Delaktighet – Jag är delaktig i
planeringen av mina insatser.
Inflytande – Inflytande över tid,
dag och insatser
Bemötande – Jag får ett gott
bemötande.
Tid – Jag har möjlighet att önska
vilken tid jag ska få hjälp

Upplevd kvalitet i boende socialpsykiatri
Även inom detta område är kunderna överlag mycket nöjda, resultatet är något högre än 2015 och
området som ligger något lägre än övriga är känslan av delaktighet/inflytande hos kund.

(Skala 1-5, socialpsykiatri)
Delaktig – jag får tillräckligt med
information för att vara delaktig i
planeringen av mina insatser
Inflytande – Jag kan påverka
planeringen av mina insatser
Helhet – Nöjd med boendet som
helhet.
Bemötande – Jag får ett gott
bemötande av personalen.
Trygghet – Trygg på boendet.

Upplevd kvalitet i verksamheter för barn-och familj
Inom verksamheter som vänder sig till barn och familjer som är i behov av stöd i olika former visar
undersökningen att våra kunder uppfattar bemötandet som mycket gott och att delaktigheten kan
förbättras.
(skala 1-5, barn och familj)
Delaktighet – Jag har möjlighet att
vara med och påverka hur insatsen
utförs.
Inflytande – jag har inflytande över
mina insatser.
Helhet – jag tycker att det stöd jag
fått har varit givande för mig.
Bemötande – Jag får ett gott
bemötande av personalen.

Vad händer 2017
Varbergs omsorg utgår i sitt målarbete från de målområden och den verksamhetsplan som
antagits av kommunfullmäktige och socialnämnden och löper mellan 2016-2019.
Verksamhetsplanen utgår från 7 stycken målområden, hälsa och social sammanhållning, utbildning
och arbete, bostäder, miljö och klimat, valfrihet och konkurrens, attraktiv arbetsgivare samt god
ekonomisk hushållning. Till målen finns strategier knutna, varav två av dem är övergripande och
handlar om hälsofrämjande arbete och välfärdsteknik.
Enkelt uttryck skulle man kunna säga att målet är dit vi vill nå - strategin är själva planen för hur vi
ska lyckas - och aktiviteterna är de konkreta stegen i vardagen för att uppfylla det hela.
Varbergs omsorg har under 2017 valt att fokusera mer på två stycken av målområdena samt de två
övergripande strategierna. Målområdena är valfrihet och konkurrens samt attraktiv arbetsgivare och
strategierna är hälsofrämjande arbetssätt och välfärdsteknologi.
Valfrihet och konkurrens
Ett varumärke är så mycket mer än en reklamsymbol och logga. Det är ett sätt att förmedla
värderingar, något vi kan känna oss stolta över och som skapar en gemensam identitet bland oss som
arbetar i Varbergs omsorg. Ett bra varumärke kan med stolthet även delas av den målgrupp det riktas
mot dvs. våra kunder och anhöriga.
Varbergs omsorg har ett eget varumärke men vi är också en del av
kommunen. Kommunens varumärkesplattform är nu färdig och under
2017 kommer vi att fokusera på hur vi kan ”gifta” ihop de två utan att
tappa vår identitet och konkurrenskraft. Varumärket kommer att på
olika sätt uppmärksammas under året.
Attraktiv arbetsgivare
Varberg växer för varje år och i takt med det även de som är i behov av tjänster inom ramen för
socialtjänsten. Varbergs omsorg är dels en stor utförare av social tjänster och står även inför ökande
pensionsavgångar, och är i om med det beroende av en god personalförsörjning. Vi kommer under
2017 bland annat arbeta med att förbättra och utveckla introduktionen för nyanställda och vikarier,
hitta nya infallsvinklar kring rekrytering och förbättra det vi redan har idag.
Utan en ledarskapsplattform blir det svårt att finna någon stabil grund att luta sig mot. Chefer och
ledare inom alla företag och organisationer behöver en grundplattform för att känna sig trygga i sina
roller. Trygga chefer med gott självförtroende skapar motiverade medarbetare. Då vi har flertalet nya
chefer behöver vi definiera en plattform för ledarskapet, så att Varbergs omsorg får en stabil grund.
Ledarskapsplattformen skapar också förutsättningarna att göra det som är rätt i vardagen. Gör vi rätt
från början slipper vi många onödiga diskussioner senare.
Hälsofrämjande arbetssätt
Fokus i allt vårt arbete ska sträva efter att den enskilde individen kan bli så självständig som möjligt
och inte behöva vår hjälp eller stöd. Många kommer alltid att behöva vårt stöd och vår hjälp, men
strategin måste ändå alltid vara att arbeta så förebyggande som möjligt, även det minsta lilla kan
medföra något betydelsefullt.
Satsningar som görs under 2017 inom området är att fortsätta med hälsoledare på våra särskilda
boenden som ska ha fokus på aktiviteter, kost och delaktighet.
Inom socialpsykiatrin har under 2016 flera utbildat sig inom vård och stödsamordning (VOSS). Vårdoch stödsamordning är en strukturerad samverkansmodell för personer med behov av samordnade

insatser från två eller flera huvudmän. Samverkansmodellen skapar förutsättningar att utifrån
individens mål och behov kunna erbjuda stabilitet, delaktighet, kontinuitet och struktur i samverkan.
Successivt kommer stödpedagoger anställas på våra boende med särskild service och tanken är att
det ska finnas någon på vartannat boende. Stödpedagogerna ska förutom de dagliga insatserna i
form avhjälp och stöd vara kvalitetsansvariga och stötta sina kollegor i det arbetet.
Våra dagverksamheter står inför en förändring eftersom kundunderlaget dels har ökat de senaste
åren samt att vi vill arbeta mer hälsofrämjande. Under året kommer struktur, innehåll och lokaler att
ses över för att finna ett optimalt arbetssätt som motsvarar behoven samt tar oss närmare målet.
Välfärdsteknik
Välfärdsteknik handlar om att hitta nya förenklade vägar i vardagen för så väl personal som kunder.
Välfärdsteknik ska underlätta arbetet, möjliggöra flexibla lösningar, öka självständigheten och
tillgänglighet samt logistik.
Vi kommer under året att utveckla mer informations- och utbildningsmaterial via e-Learning och olika
former av e-tjänster. Digitala lås kommer att införas i samtliga hemtjänstgrupper under våren. Life
Care mobil hemtjänst, vilket är ett system för planering, registrering och dokumentation kommer
under våren på prov införas i två hemtjänstgrupper, Kungsäter och Södertull. Faller försöket väl ut
kommer det införas för samtliga hemtjänstgrupper under hösten.
Ett digitalt egenkontrollprogram för kök har genomförts, vilket innebär att under året ersätts
egenkontrollpärmen som finns i pappersformat på våra särskilda boenden med ett digitalt format
som är anpassat efter varje köks registreringar hos Miljö och hälsa. Samtliga fast anställda inom
särskilt boende ska genomgå utbildning i livsmedelshygien under året, vilket kommer att ske via eLearning.

