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Famnas styrelse beslutade 2009 om en strategi för kvalitetsutveckling inom
idéburen vård och social omsorg som fokuserar på att erbjuda stöd för kompe
tensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete, synliggöra idéburna aktörers kvalitet
och delta i nationella projekt inom kvalitetsområdet. För första gången redovisar
nu Famna i en rapport medlemmarnas resultat i nationella mätningar inom äldre
omsorgen och en analys av hur kvaliteten varierar mellan olika driftsformer.
I rapporten redovisar vi kommunala, privata och idéburna verksamheter. Famnas
medlemmar, som är en del av de idéburna aktörerna, redovisas även separat.
Denna skrift är en sammanfattning av Famnas kvalitetsrapport 2013 [1].

Om Famna
Famna startade 2004 genom att
åtta idéburna organisationer tog ett
gemensamt initiativ till att bilda en
intresseorganisation för idéburen vård
och social omsorg. Idag har Famna
50 medlemsorganisationer med sammanlagt 5900 helårsarbetare. Famna
finansieras av medlemsavgifter, statsbidrag och olika projektbidrag.

Rapporten är sammanställd av Thomas Schneider och Truls Neubeck på Famna.
Sara Mottaghi har sammanställt och analyserat data. Hela rapporten finns på
Famnas hemsida: www.famna.org/publikationer/
Lars Pettersson
Generalsekreterare Famna

Eftersom idéburen vård och social omsorg inte särredovisas i den offentliga
statistiken saknas ännu säkra siffror
på omfattningen av verksamheten
och dess kvalitet. Med våra årliga
rapporter om tillväxt och kvalitet vill
vi bidra till att synliggöra idéburna
organsationer och skapa ömsesidigt
lärande för bättre vård och social
omsorg.
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Översikt
Kvalitet i vård och omsorg skapas
genom ständig utveckling
Famnas tolkning av kvalitet är att utifrån brukares, patienters eller klienters behov
uppfylla och helst överträffa de krav som ställs i lagar, avtal och verksamhetens
egna värderingar. Kvalitet uppnås genom ständigt pågående utveckling, samverkan
och lärande.

Kompetensen ökar och vi ser
positiva effekter av Värdeforum
Idag har 1000 personer i över 150 förbättringsteam inom Famnas utvecklings
program Värdeforum tränat sig att tillsammans utveckla morgondagens vård och
sociala omsorg. Team från äldreomsorg, LSS-verksamheter, hälso- och sjukvård
och social omsorg hos Famnas medlemmar samt hos relevanta samverkans
organisationer skapade gemensamma erfarenheter, arbetssätt och ömsesidigt lärande.

Övergripande analyser, och transparens
Famna har analyserat data från Äldreguiden 2012 och 2013 inom särskilda
boenden. Följande signifikanta skillnader mellan driftsformer kunde identifieras:
Kommunala aktörer har högre resultat än privata och idéburna aktörer gällande
tillgång till eget rum, hygienutrymme och kokmöjlighet, de har också högre
bemanning med vård- och omsorgspersonal.
Privata och idéburna aktörer har högre resultat än kommunala aktörer gällande
riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår, arbetet med genomförande
planer och läkemedelsgenomgångar. De har bättre måltidsrutiner och ger oftare
tillgång till boråd och till styrke- och balansträning.
Famnas medlemmar har högre resultat än alla andra aktörer gällande riskbedöm
ningar för fall, delaktighet av de äldre i utformning av genomförandplanen samt
måltidsrutiner. De har också högre utbildningsnivå bland omsorgspersonalen.
Idéburna aktörer erbjuder oftare tillgång till träningslokaler än kommunala och
privata.
Kommunala och idéburna aktörer har högre utbildningsnivå hos sin omvård
nadspersonal än privata aktörer.
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Överträffa förväntningar,
tillgodose behov och uppfylla krav
Kvalitet för oss är att utifrån brukares, patienters och klienters behov uppfylla
och överträffa de krav som ställs i lagar, avtal och verksamhetens egna värderingar.
Kvalitet uppnås genom ett ständigt pågående utvecklingsarbete, samverkan och
lärande.
Vi vet att genom att arbeta aktivt med att bygga kompetens och kapacitet för
systematiskt förbättringsarbete och att utveckla vårdens och omsorgens ledarskap
kommer vi att uppnå en ökad kvalitet för dem vi är till för. Genom att öppet redo
visa och analysera det vi gör och agera på det vi ser ökar vi lärandet både hos oss
själva och andra. Vi bidrar därmed till utveckling och förbättring av svensk hälsooch sjukvård och social omsorg.

Vi vill skapa värde
för de vi finns till för
Att utföra vård och social omsorg med hög kvalitet innebär att kunna möta och
överträffa de olika behov och önskningar som finns hos både brukare/patienter
och hos beställande myndigheter. Detta innebär att utförare hela tiden behöver
anpassa och utveckla sina tjänster och verksamheter till nya situationer.

6

Den förbättringskunskap som byggs upp på detta sätt är viktig för flera av de
utvecklingsområden som identifierats på nationell nivå. Det är områden såsom
samverkan med brukare och patienter, evidensbaserad praktik och att skapa en
kultur för bra patientsäkerhet. Kompetensutvecklingen inom förbättringskunskap,
coaching och ledarskap (som erbjuds i Värdeforum) är en grogrund för att utveckla
ett tydligt fokus på ökat värdeskapande för dem vården och den sociala omsorgen
finns till för.

1000 personer i 150 team har
förbättrat vården och omsorgen
Idag har nästan 1000 personer i över 150 förbättringsteam tränat sig i metoder
och arbetssätt för att tillsammans utveckla morgondagens vård och sociala omsorg.
Gemensamma erfarenheter och nya arbetssätt har utvecklats inom äldreomsorg,
LSS, hälso- och sjukvård och social omsorg hos Famnas medlemmar och andra
aktörer. En vetenskaplig utvärdering har visat att deltagandet i Värdeforum har lett
till resultat i organisationernas kvalitetsarbete, främst inom områdena ledningssys
tem, verksamhetsutveckling och samverkan. Dessutom kan man se att deltagande
organisationer skapar ett gemensamt språk för kvalitetsutveckling där man får nya
sätt att driva det egna kvalitetsarbetet framåt och det legitimerar genomförandet av
redan identifierade behov av förändringar.

En förutsättning, för att ständiga krav på förnyelse och anpassning verkligen ska
leda till förbättringar och högre kvalitet, är att utveckla en organisation som möjlig
gör att alla är delaktiga i detta arbete. Dessutom är det viktigt att det systematiska
kvalitetsarbetet är en integrerad del av vårdens och omsorgens vardag och att det
inte motverkar det som redan är bra och fungerar.

Famnas medlemmars resultat
i Äldreguiden

Utvecklingsprogrammet Värdeforum är en central del i Famnas kvalitetsstrategi
där främst idéburna men även andra aktörer deltar. Värdeforum har utvecklats
tillsammans med Qulturum, utvecklingsenheten i Landstinget i Jönköpings län.
I Värdeforum genomför de medverkande organisationerna konkreta förbättringar
och skapar goda exempel samtidigt som de deltagande personerna tränar sig i nya
metoder och arbetssätt för att ständigt förbättra vården och omsorgen.

Analyser av verksamhetens utveckling över tid ger en bra bild av framtida utveck
lings- och förbättringsbehov och effekter av genomförda insatser. Famnas medlem
mars starka utveckling 2010 och 2011 inom exempelvis det förbyggande arbetet
(Riskbedömningar), och läkemedelsgenomgång, korrelerar tidsmässigt med starten
av de gemensamma nationella satsningarna inom äldreområdet. Det är intressant
att se att även kommunala verksamheter förbättras tydligt medan andra idéburna
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och privata aktörer hade en långsammare utveckling. En förklaring kan vara att
kommunala verksamheter och Famnas medlemmar var tidiga att engagera sig i den
nationella satsningen på de mest sjuka äldre som inleddes 2010.

Från 2011 till 2012 (Äldreguiden 2012 respektive 2013) har de privata aktörernas
resultat för genomförandeplan och läkemedelsgenomgång förbättrats. Inom samma
områden har Famnas medlemmar försämrats vilket tydliggör behovet att fokusera
på dessa utvecklingsområden framöver.

Skillnader 2011–2010

Skillnader 2012–2011
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Figur 2. Skillnader i resultat i Äldreguiden mellan 2012 och 2013.
Datainsamling oktober 2011 resp. 2012.

Figur 1. Skillnader i resultat i Äldreguiden mellan 2011 och 2012.
Datainsamling oktober 2010 resp. 2011.
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Bemanning
Bemanningen av vård- och omsorgspersonal i kommunala verksamheter är drygt
5% högre än i privata och idéburna verksamheter, skillnaden är statistiskt signi
fikant. Famnas medlemmar har dock högre bemanning än privata och andra idé
burna verksamheter och skillnaden mot kommunerna är inte statistiskt säkerställd
(Tabell 1). Idéburna aktörer verkar ha något lägre bemanning med paramedicinare
men skillnaden är inte statistiskt signifikant.

Tabell 1. Äldreguiden 2013 – bemanning. Antal tjänster per plats. Medelvärden för
respektive grupps population. Se Kvalitetsrapport 2013 för en redovisning av statistiska
analyser. Gruppen Idéburna följer Socialstyrelsens uppdelning [2] och innehåller gruppen
Famna. [1] Signifikant lägre bemanning än kommunala verksamheter.
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Kommun
(n=2202)

Privat
(n=348)

Idéburna
(n=45)

Famna
(n=23)

Vård- och omsorgspersonal

0,321

0,3061)

0,3021)

0,310

Paramedicinare

0,014

0,014

0,012

0,012

Om Äldreguiden
Äldreguiden är en av de få datakällor som idag redovisar resultat på
enhetsnivå. Äldreguiden samlar årligen in data via kommunernas och
verksamheternas kontaktpersoner. Enheterna rapporterar själva in via
webbenkäter och Socialstyrelsen sammanställer resultaten. Äldreguiden
är fortfarande i ett utvecklingsskede och man har under de senaste åren
prövat och förändrat indikatorerna vilket medför svårigheter att fånga
utvecklingen av en verksamhet över tid, endast två indikatorer var de
samma i mätningar som gjordes 2010-2012. Målgruppen för Äldre
guiden är äldre och deras närstående.
För mer information: http://www.socialstyrelsen.se/aldreguiden
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9. Eget rum,
hygienutrustning,
kokmöjligheter

10. Måltider

0

8. Läkemedelsgenomgång 1)

Privata aktörer har lägre utbildningsnivå hos sin omvårdnadspersonal än kommu
nala och idéburna aktörer (Figur 3 och 4).

30

7. Riskbedömning
undernäring 1)

Idéburna aktörer erbjuder oftare tillgång till träningslokaler och styrke- och
balansträning än kommunal och privata (Figur 4).
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6. Riskbedömning
trycksår 1)

Famnas medlemmar har högre resultat än kommunala, privata och andra idé
burna aktörer gällande riskbedömningar för fall och delaktighet av de äldre i
utformning av genomförandplanen samt gällande följsamhet till Socialstyrelsens
riktlinjer kring måltider. De har också högre utbildningsnivå bland personalen
(Figur 3 och 4).
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5. Riskbedömning
fall 1)

Privata och idéburna aktörer har högre resultat än kommunala aktörer gällande
riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår, arbetet med genomförande
planer och läkemedelsgenomgångar. De följer Socialstyrelsens rekommendationer
kring måltider i större omfattning. Vidare erbjuder mer än dubbelt så stor andel av
de privata och idéburna aktörer delaktighet och inflytande genom boråd jämfört
med de kommunala där bara 37% gör det (Figur 3 och 4).
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4. Personalrörlighet 1)

Kommunala aktörer har högre resultat än privata och idéburna aktörer gällande
tillgång till eget rum, hygienutrymme och kokmöjlighet. När det gäller bemanning
av vård och omsorgspersonal har kommuner drygt 5 % högre bemanning än
privata och idéburna verksamheter (Tabell 1).
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3. Utbildning
omsorgspersonal 1)

Famna har i denna rapport analyserat data från Äldreguiden 2012 och 2013 inom
särskilda boenden och genomfört en statistisk analys av materialet. Gruppen
Idéburna följer Socialstyrelsens uppdelning [2] och innehåller gruppen Famna.
Signifikanta skillnader utifrån olika driftsformer kan sammanfattas enligt nedan:
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2. Delaktighet i
genomförandeplan 1)

Svensk vård och social omsorg genomgår grundläggande strukturella förändringar.
En intressant fråga är hur vi kan skapa dynamiska system med olika aktörer som
gör saker på olika sätt för att skapa utveckling genom ömsesidigt lärande. Det är
alltid svårt att jämföra olika verksamheter med varandra och man måste vara med
veten om att den komplexa verkligheten inte kan återspeglas med enkla indikatorer.
Det finns ändå potential för reflektion och lärande när man jämför resultat i
nationella undersökningar mellan olika driftsformer.
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1. Aktuell
genomförandeplan 1)

Skillnader mellan driftsformer
inom äldreomsorgen
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Figur 3. Äldreguiden 2012. Medelvärden för respektive grupps population (Indikatorer 1-8)
och andelen av enheter som svarade Ja på respektive fråga (Indikatorer 9, 10). Antal svar per
fråga och grupp varierade något, n anges därför som medelvärde av alla svar inom respektive
grupp. 1) Signifikansanalys kunde genomföras, se Kvalitetsrapport 2013. 2) Signifikant högre
än kommunala verksamheter. 3) Signifikant högre än kommunala och privata verksamheter.
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Figur 4. Äldreguiden 2013. Medelvärden för respektive grupps population (Indikatorer 1,
4, 5, 10) och andel av enheter i respektive grupp som svarade Ja (Indikator 2, 3, 6, 7, 8, 9).
Antal svar per fråga och grupp varierade något, n anges därför som medelvärde av alla svar
inom respektive grupp. 1) Signifikansanalys kunde genomföras. 2) Signifikant lägre än
kommunala och idéburna verksamheter. 3) Signifikant högre än kommunala verksamheter.
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Enskilda aktörer visade bättre resultat
Socialstyrelsen analyserade kvalitetsskillnader inom äldreomsorgen där man bland
annat använde resultat från Äldreguiden 2011 [2]. Sammanfattningsvis såg man
att det inte gick att dra några entydiga slutsatser eftersom de olika datakällorna
pekade åt olika håll. Äldreguiden hade samtidigt genomgått grundläggande för
ändringar. Om man jämför resultaten i denna rapport med indikatorerna i Social
styrelsens rapport som kunde jämföras över fler år, ser man att skillnaderna verkar
bestå över tid (Figur 5). Analysen visar att enskilda aktörer (privata och idéburna)
hade bättre resultat än kommunala under den treårsperiod där det finns data.

Skillnad mellan enskilda och kommunala
verksamheter

2011
2012
2013

Utbildning
Aktuell genomförandeplan

Delaktighet i genomförandeplan

Tillgång till data
All data i denna rapport kommer från publika nationella datakällor, som till
exempel kvalitetsregister, Äldreguiden eller Öppna jämförelser. Det har visat sig
att det finns stora skillnader i dessa källor på hur man definierar och dokumenterar
verksamheterna både gällande storlek, driftsform och huvudmannaskap. Detta
leder till att arbetet med att analysera samband mellan olika variabler försvåras.
För att underlätta analysen av nationella data om vård och omsorg och öka möjlig
heten till att kunna använda dessa till verksamhetsutveckling behövs en större
samordning mellan myndigheter som har ansvar för datakällorna. Det gäller
exempelvis dokumentation av utförare vid flytt mellan verksamheter, byte av
huvduman eller huvudmannens driftsform. Vidare krävs att fler undersökningar
publiceras på enhetsnivå.
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Figur 5. Skillnader i resultat i Äldreguiden 2011, 2012 och 2013 mellan enskilda
(privata och idéburna) och kommunala utförare. Positiva siffror anger bättre resultat
för enskilda aktörer.
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Fortsatt utveckling
Famnas arbete med att utveckla svensk vård och social omsorg tar utgångspunkten
i värdeskapande för patienten, brukaren eller gästen. Detta är den gemensamma
värdegrunden för alla idéburna aktörer och många andra som jobbar inom vård
och omsorg.
Analyserna i denna rapport hjälper oss att identifiera utvecklingsområden och
att sätta nya gemensamma mål, till exempel gällande resultat i öppna jämförelser
eller kvalitetsregister. Satsningarna inom äldreomsorgen kommer även att stimu
lera andra områden.
På detta sätt skapar vi en gräsrotsrörelse för ständiga förbättringar inom svensk
vård och social omsorg som tar vara på människors engagemang, synliggör goda
exempel och kopplar vårdens och omsorgens vardag till ledarskapet i organisatio
nerna och politiska beslut.
Stockholm januari 2014
Thomas Schneider
Ansvarig för kvalitetsfrågor
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