Vernissage av Värdeforum
4 december 2012, kl. 13.00 – 16.00
Matteuskyrkan
Djurgårdsgatan 17, Göteborg

Famnas Värdeforum är ett kvalitetsutvecklingsprogram som syftar till att skapa en kultur av
ständiga förbättringar. Arbetsmetoden bygger på idén om mikrosystem som är platsen där
vårdtagare och vårdgivare möts för att tillsammans skapa värden för dem vården och omsorgen
finns till för. Famnas Värdeforum har utarbetats i nära samarbete mellan Qulturum,
utvecklingsenheten i Landstinget i Jönköpings län.
Utveckling av verksamheter inom äldreomsorgen är en del av satsningen på Bättre liv för sjuka
äldre.
Under hösten har åtta team* och 45 medarbetare från Famnas medlemsorganisationer i
Västsverige genomfört en programomgång av Värdeforum i Göteborg. Teamen har systematiskt
arbetat med att genomföra konkreta förbättringsarbeten i vardagen inom områden som
boendeinflytande, kontaktmannaskap, måltidssituationen, vårdprevention, professionellt
bemötande, konflikthantering, aktiviteter och samtalstid. Deras resultat presenteras på
Vernissagen den 4 december.
Kontakt:

Thomas Schneider, kvalitetsansvarig, thomas.schneider@famna.org
Viktoria Loo, utvecklingsledare, viktoria.loo@famna.org
Truls Neubeck, utvecklingsledare, truls.neubeck@famna.org

*Teamen kommer från Bräcke Diakoni (Äldreboenden Arödsdal, Riddarstensgården och Uddevalla), Göteborgs
Kyrkliga Stadsmission (Vård, boende, rehab och Gatljuset), Göteborgs Räddningsmission, Stiftelsen Gyllenkroken
samt Västgötakollektivet

www.famna.org vardeforum.famna.org/om/
www.qulturum.se
www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/battreliv

Program
13:00 – 13:20 Välkomsthälsning och presentation av förbättringsteamen
Truls Neubeck, Famna, och teamens coacher
Mingel och samtal med förbättringsteamen
14:00 – 14:30 Värdeforum - En kultur av ständiga förbättringar
Truls Neubeck och Thomas Schneider, Famna
Mingel och samtal med förbättringsteamen
15:15 – 15:45 Samtal och reflektioner kring systematiskt förbättringsarbete, professionalisering
och drivkrafter
Thomas Schneider, Famna
Lennart Forsberg, Göteborgs kyrkliga Stadsmission
Gunilla Sundblad, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
16:00

Avslutning

Riddarstensgården

Mer delaktiga boende under måltider
och en lugnare måltidsmiljö

Ett förbättringsprojekt i

Värdeforum

Projektgrupp: Anna Boström undersköterska, Yvonne Giulia undersköterska, Marie Thorin undersköterska,
Carin Billström undersköterska, Ann-Christin Green undersköterska och coach Lena Berg stödpedagog
lena.berg@brackediakoni.se

Riddarstensgården är ett demensboende i Lerum, strax utanför Göteborg. Omgivningarna runt
boendet är ett lugnt grönområde med naturen inpå knutarna och med goda möjligheter till dagliga
promenader. Hos oss bor 40 personer fördelat på fem avdelningar. Vårt arbetsteam består av
undersköterskor, vårdbiträden och två sjuksköterskor. Vi har även tillgång till sjukgymnast,
arbetsterapeut och läkare en dag varje vecka.
Förbättringsarbetet har fokus på måltiderna. Målet är att skapa mer delaktighet kring måltiderna samt att skapa en lugnare och mer trivsam miljö
för våra boende. Vi vill utveckla den psykosociala måltidsmiljön och ta fram det friska hos varje individ. Personalen upplevde en passivitet kring
måltidsituationerna då de boende blev serverade samtliga måltider. Vi upplevde även måltidsmiljön som rörig. Genom fiskbensmetoden kom vi fram
till att det var våra rutiner kring måltiden som vi skulle arbeta vidare med. Vi analyserade, gjorde intervjuer med de boende, möblerade om och
använde oss av PGSA-hjulet för att komma framåt i arbetet. Målet är att 55-60% av våra boende ska vara helt delaktiga i sin egen måltidssituation.

Bättre
kommunikation

Högre medverkan

– mellan personal och
boende om
matsituationen

Måltidsmiljön
– har blivit
lugnare och
trivsammare,
för alla

– de boende som kan hjälper
även varandra nu.

Indexerat medelvärde
(3 = helt delaktig, 0 = ej delaktig)

Delaktighet i måltiden

– för att gagna måltidsmiljön
för de boende
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Delaktigheten
– i måltiden, har
blivit bättre

Svårigheter
Svårigheten var att få med all personal i
projektet. Informationen nådde inte all personal
därför blev det ingen kontinuitet för de boende. I
slutet av november hade vi fått med alla vilket
gjorde att vi kunde gå in i nästa fas dvs. mer
delaktighet vid alla måltider under dagen.
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3 Helt delaktig=serverar sigoch äter själv
2 Delvis delaktig=blir
serverad men äter själv.
1 Mindre delaktig=behöver
stöd och påstötning, äter till
viss del själv
0 Ej delaktig=matas

Optimal matmiljö=lugnt
och skönt
Någorlunda matmiljö=
ett mellanting mellan
optimal och orolig matmiljö
Orolig matmiljö=rörigt,
oroligt, mycket prat och
spring

Matmiljö
5

Antal avdelningar

Flera av de boende tar nu själva maten
som serveras på bordet. De som inte kan
eller behöver stöd får fortsatt hjälp med
det. Måltiden har blivit mer aktiv för de
boende nu och vi upplever även att vi har
fått en lugnare måltidsmiljö.

4
Vecka

Resultat

• Att reflektera över vårt arbetssätt
• Att använda oss av varandras idéer
• Att små förändringar kan leda till stora
förbättringar
• Att all personal ska vara delaktig för att man
ska kunna genomföra ett förbättringsarbete
• Att ta hjälp av olika verktyg och metoder för att
definiera förbättringsområdet och få det att gå
framåt.

Här blev de
serverade
all mat

1

Mer välbefinnande
– när man får bestämma själv
över sin måltid

Personalen sitter med

Vad har vi lärt
oss?

2

- små ändringar kan
göra stor skillnad

Måltiden

– vilket ger en lugnare måltid och
mer insikter om den boendes
sjukdomstillstånd

Mållinje

1

Ändrade rutiner
Ommöblering

3

4
3
Optimal matmiljö
2

Någorlunda matmiljö

1

Orolig matmiljö
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Veckor

Framtid
Projektet kommer att fortgå fram till 31
mars 2013. Meningen är att det då kommer
att vara en arbetsmetod som blivit fast
tillämpad i verksamheten, när det gäller alla
måltider.

SOLTID
Sofiedal

Ett förbättringsprojekt i

Värdeforum

Vägen till ett förbättrat kontaktmannaskap
Gunilla Alvå, Camilla Antonsson, Natalie Birgersson, Anneli Carlsson, Ann-Louise Magnusson, Marie-Louise Mogren
Mail: Gunilla.Alva@brackediakoni.se

Sofiedals äldreboende ligger i centrala Ljungskile, där havet möter fjället. Boendet består av 45 tvårumslägenheter fördelade på tre
huskroppar som är sammanbundna med glaskorridorer. De boendes medelålder är 87 med mycket varierande hälsotillstånd. På Sofiedal
arbetar 33 engagerade undersköterskor och vårdbiträden. I personalgruppen ingår tre stödpedagoger.
Alla boende har en egen kontaktperson ur personalgruppen. Kontaktpersonen har det övergripande praktiskta ansvaret och ska se till att den
boende får sin egentid enligt önskemål, till exempel promenad, fika, korsord – det vi kallar ”guldkanten”.

Vi undersökte därefter hur mycket tid vi
i teamet gav våra boende under en
vecka. Vi noterade 15 minuter för en
stunds samtal som gav överblick av den
boendes aktuella situation och 30
minuter när vi även gav guldkanten.
Vi märkte att det fanns mer utrymme att
ge tid i slutet av veckan än under
vardagarna. Samtliga av våra boende
fick 15 minuter och några nådde målet
30 minuter.

Hinder på vägen
• Soltid har inte markerats hos alla boende.
Några orsaker till utebliven tid har varit
sjukdom, ledighet och personalbrist.
• Mätperioden har varit kort och pågått
samtidigt som arbetsbelastningen i
personalgruppen varit mycket hög.

Vår ljusa idé
Vi ville inbegripa hela personalgruppen
och alla boende. Vi ville hitta ett sätt att
visa mätresultat som var tydligt, enkelt
och framför allt positivt.
Så föddes idén till ”Sofiedals Solsida”.
• Varje hus har ett eget kontor i
anslutning till ett gemensamt
utrymme och lunchrum. På dörren
till varje kontor har vi placerat en
sol.
• Varje solstråle motsvarar en boende.
• Solstrålen är indelad i fyra delar.
Varje del motsvarar 15 minuter
• Kontaktpersonen markerar i
solstrålen varje gång man haft sin
”soltid”. Vid sidan av solen finns
utrymme att anteckna orsaker till
utebliven tid.
• Varje lördag byts solen ut.
Så vad lärde vi oss?
• Våra mätningar har enkelt och tydligt
satt fokus på kontaktpersonens ansvar
att ge tid.
• Soltid har blivit ett begrepp som alla
kan relatera till.
• Vi har visat att en ökning av soltid är
möjlig, men att inte alla alltid kan ge
den tiden.

Så här blev det
Egentid hos de boende
14
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Totalt antal timmar

Vår väg mot målet
Vi genomförde en enkät i
personalgruppen, som visade att de
flesta tyckte att de hade tid för samvaro
med ”sin” boende, medan en tredjedel
trots det inte ansåg sig ha en aktuell
helhetsbild av den boendes situation.

Mål
Vårt mål med förbättringsarbetet är att skapa
enhetliga och tydliga rutiner som används av
kontaktpersonal i det dagliga arbetet.
Kontaktmannaskapet ska upplevas som en
självklar del av verksamheten och inte som något
som läggs på det ordinarie arbetet. Väl fungerande
rutiner syftar till att nå en kontinuerlig och god
kontakt mellan boende och kontaktpersonal och ge
en del av den önskade samvaron med personalen.
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Boende med minst 15 min egentid
100%

Andel av alla boende

Problem
Vi märkte att kontaktpersonen inte alltid hade en
tydlig bild av den boendes aktuella situation och
att onödiga missar uppstod. Kontaktmannaskapet
var något man upplevde som svårt att hinna med.
Det drabbade både den boende och arbetsgruppen.
Genom tidigare undersökningar vet vi att mer än
90% av våra boende önskar samvaro med
personalen som egentid.

75%

50%

25%

0%
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Vi mätte under tre veckor. Den tredje
veckan visade en viss nedgång, då 16
boende fick tid, varav 10 fick minst 15
minuter.
Hur går vi vidare?
• Vi fortsätter med solar som
mätinstrument och redovisar resultat
regelbundet på husmöten och APT.
• Vi undersöker möjligheten att
schemalägga soltid för all
kontaktpersonal.
• Vi fokuserar på framgångar istället
för motgångar i mätresultaten.

Ett förbättringsprojekt i

Sjuksköterskor Uddevalla

Värdeforum

Bräcke diakoni är en non-profit organisation som bedriver olika verksamheter inom vård och omsorg med målet att få människor att
växa. Bräcke diakoni arbetar med visionen att skapa ett medmänskligare samhälle. Sedan 2009 driver Bräcke diakoni tre äldreboende i
Uddevalla kommun, Skogslyckans-, Arödsdals- och Sofiedals äldreboende. Här bor totalt ca 170 personer. Här arbetar vi fem
sjuksköterskor med ansvar enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 att förebygga och förhindra vårdskador. Genom FAMNA har vi
under hösten 2012 erbjudits möjlighet att på ett systematiskt sätt införa vårdpreventivt arbete genom Senior alert.

Mål: Att minska förekomst av fall och fallskador på våra boenden.

Förbättringsområde
Efter att studerat hur vi arbetar idag fann
vi brister i det systematiska arbetet
när det gäller vårdprevention. Vi
identifierade att det på samtliga
boenden förekom fall och fallskador
bland de boende. Detta såg vi
genom att sammanställa avvikelserapporter.

Mått: Att synliggöra genom Senior alert. Att mäta prevalensen av
fall över tid.
Ide: Att identifiera relevanta åtgärder med hjälp av
fiskbensdiagram. Test i liten skala.

Fyra personer med upprepad förekomst av
fall och fallskador valdes ut och studerades
närmare. Vi riskbedömde dessa enligt Senior
alert. Genom fiskbensdiagram kunde vi sedan
identifiera relevanta åtgärder för de enskilda
individerna. Fiskbensdiagram används för att
åskådliggöra orsaker till ett problem.
Dessa åtgärder bestod sedan av
läkemedelsgenomgång, kostanpassning och
hjälpmedelsanpassning.

P

Identifierade
och planerade
relevanta
åtgärder.

A

Utvärderade
resultaten och
agerade
utifrån dem.

Studerade och
mätte våra
resultat.

Riskbedömningar och
åtgärder införs.
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Genomförde
förebyggande
åtgärder.

S

Prevalens av fall hos fyra boende.
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PGSA-

Målet med Senior alert är att alla
äldre oavsett var i Sverige de bor
ska kunna känna en trygghet i
att vårdgivaren vet om de har
några risker för fall, trycksår,
undernäring och/eller ohälsa i
munnen. Vårdgivaren har med
hjälp av registrering i Senior
alert möjlighet att systematiskt
registrera risker och därmed
sätta in preventiva åtgärder för
kvalitetssäkring och
patientsäkerhet.

Resultat samt intressanta fynd!
Samtliga fyra personer föll i mindre utsträckning efter att åtgärder satts in.
Vi fann att det krävdes individuella åtgärder för att förebygga uppkomsten av fall och
fallskador.
Diagrammet till vänster visar att det från början (Juli-Sept) finns ett arbete med att minska
fall. Men resultatet tyder på att fallen minskar dramatiskt när detta arbetet genomförs på ett
mera systematiskt vis (Okt-Nov).
Vi fann att det inte alltid fanns ett samband mellan risken för fall och prevalensen av fall.
Detta framkom då en av personerna som fallit frekvent inte uppfyllde kriterierna för fallrisk
enligt Senior alert.

Vad har vi lärt oss?

Svårigheter på vägen?

Hur går vi vidare?

•Vikten av att arbeta systematiskt och att mäta
våra resultat.
•Att synliggöra resultaten.
•Att identifiera relevanta förbättringsarbeten samt
vikten av att testa i liten skala.
•Att identifiera orsaker och finna åtgärder genom
användandet av fiskbensdiagram.
•Verktyg för att arbeta preventivt.

•Tidsbristen!
•Att börja i det lilla. Det är lätt att skena iväg och
vilja förändra allt på en dag!

•Vi arbetar för att finna en naturlig plats för
vårdpreventivt arbete i vår vardag med hjälp av
senior alert.
•Alla boende riskbedöms och får individuella
åtgärder enligt Senior alert för kvalitetssäkring
inom vårt område omvårdnad.
•Vi identifierar nya förbättringsområden.

MILJÖER FÖR
UTVECKLING
Gyllenkrokens FAMNA 2012: Kjell Andersson, Marianne Berntzén, Christina Ikonen,
Cecilia von Zweigbergk och coach Annica Engström - annica.engstrom@gyllenkroken.se

Stiftelsen Gyllenkroken vänder sig till människor med psykisk ohälsa och sjukdom,
samt deras anhöriga. På Garverigatan 2 i Göteborg finns administration, Aktivitetshus med kurser och projekt, Café Koopen med lunchservering, Gyllingens barnverksamhet och Korttidsboendet. På Fräntorpsgatan och Hagforsgatan finns våra två
långtidsboenden.

www.gyllenkroken.se

Önskat läge
- Bättre dialog
och mer kontakt
över gränser och avstånd.
- Flexibilitet med resurser
ger fler möjligheter
till ny verksamhet.

Verksamheterna på Gyllenkroken kallas Miljöer
för utveckling. Olikheter finns, vad gäller anslag,
Nuläge
arbetsmetoder, arbetstid, status, lokaler etc.
Vissa orättvisor upplevs av personal.
- Vi har bra verksamheter!
Vi ville undersöka om förbättrad kontakt och
- Vi erbjuder redskap och
förståelse verksamheterna emellan kan få dem
möjligheter till egen utveckatt bli mer likvärdiga. Vi tror att genom att
ling för vår målgrupp.
arbeta mer med aktivitet och utveckling hos de
-Det finns vilja
och idéer!
boende, ökar också status och nöjdhet hos både
boende och personal.

Gapet
- Brist på kommunikation
mellan verksamheterna.
- Otillräckliga resurser och redskap.
- Fräntorp/Hagforsboendena
är isolerade.

Aktivitetshuset har en tydlig kulturprofil. Fysisk såväl som kulturell aktivitet är viktigt för att hålla
hjärnan aktiv. Aktuell forskning säger att hjärnan har förmåga att reparera sig själv, speciellt vid
aktiviteter där man gör något man tycker är lustfyllt.

Baslinjemätning av antalet boende som deltog i Aktivitetshusets aktiviteter per dag under 6 veckor.
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Förändring 1.

Efter en nulägesanalys införde vi
Förändring 1 - muntlig och skriftlig
information till de boende om de
aktiviteter Aktivitetshuset kan erbjuda.
Men förändringen visade inget
resultat...
Korttidsboendets aktivitetsnivå
bedömdes vara tillräckligt bra,
men på Hagfors/Fräntorp införde vi
Förändring 2!
Kan de inte komma till Aktivitetshuset,
kommer Aktivitetshuset till dem.
På Hagforsgatans boende blev det
enligt önskemål allsång, måleri och
sömnad. Nu med bättre resultat!

- Allsång, måleri och sömnad på Hagforsgatan en gång i veckan är nu igång som en
försöksverksamhet under 2012. Faller det väl ut blir det fortsättning under nästa år.
- De boende är nöjda och personalen positiv.
- Flexibiliteten och samarbetet mellan personalgrupperna har ökat, med större flexibilitet kan de resurser som finns utnyttjas bättre.
- Vi kommer att sätta fokus på hur boendena riktar sig utåt. Nytt informationsmaterial och en retorikkurs för intresserad personal för
att bättre kunna representera sin arbetsplats finns på önskelistan. Hemsidan används mer aktivt och personalgrupperna formulerar
verksamhetsmål, metoder och bakomliggande värderingar för tydligare kommunikation, både utåtriktat och inom stiftelsen.

Ett förbättringsarbete i Värdeforum

Stiftelsen Gyllenkroken
Garverigatan 2, 416 64 Göteborg
tel:031-808995, e-post: info@gyllenkroken.se

Ett förbättringsprojekt i

En fast punkt
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Kommunikation och struktur i en rörig värld
Hans Johansson, Oscar Holtner, Elisabeth Bergman, Camilla Romell, Gustaf Henriksson, Jakob Lindman, Annica Santén och Daniela Andreoli
Mail till coachen: jakob.lindman@stadsmissionen.org

Vi jobbar på Gatljuset som är Stadsmissionens akutboende för hemlösa
Till Gatljuset kommer människor som befinner sig i akut hemlöshet. Ofta har besökarna
missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa och är i en mycket utsatt situation. I Gatljusets
dagverksamhet kan man få sina basbehov tillgodosedda; man kan få köpa billig mat, duscha, tvätta
kläder, få nya kläder eller vila i en säng. På natten har Gatljuset fjorton sängplatser till personer som
behöver tak över huvudet. På dagtid finns det också personliga ombud som kan hjälpa till i kontakten
med olika myndigheter och fungera som en länk mellan den hjälpsökande och exempelvis
socialtjänsten. Tanken är att människor inte ska fastna alltför länge på Gatljuset och i sin hemlöshet
utan få hjälp att komma vidare.

Förbättringsområde: kommunikation och struktur på våra överlämningar
Detta område valde vi efter att ha analyserat vår verksamhet och kommit fram till att vi behövde
arbeta med kommunikation och struktur för att om möjligt kunna minska antalet konflikter mellan
besökare och mellan besökare och personal. Vi kom fram till att en del konflikter uppstod på grund av
otydlighet från personalens sida eller att personalen gjorde olika i förhållande till olika regler som vi
har. En brist på struktur och kommunikation helt enkelt. Vi trodde att en tydligare struktur på
överlämningarna skulle kunna vara ett sätt att förbättra personalens kommunikation och möjligen leda
till färre konflikter. Vi trodde också att ett metodforum skulle vara till stor hjälp så att personalen
kunde prata om gemensamma metoder och förhållningssätt

Mål
Att få färre konfliker genom en bättre struktur på överlämningarna och att personalen får avsatt tid
för att prata om metodfrågor.

Vad har vi gjort och hur har vi arbetat?
Tillsammans gjorde vi en mall med en ny struktur för överlämningarna. Vi gjorde mätningar både innan och efter genomförandet av den
”nya” överlämningen för att se om det blivit en förbättring. Vi arbetade fram olika förslag för ett metodforum och gav vår chef några olika
alternativ. Vi gjorde även en mätning av hur många konflikter mellan besökare och personal personalen upplever att det uppstår veckovis och
en annan mätning av hur ofta personalen upplever att de gör olika utifrån den arbetsmanual som finns.

Resultat:
Vi kunde tydligt se att överlämningarna har blivit bättre med den nya strukturen. Vi fick också tid avsatt (en halvdag var tredje vecka) för att
prata metodfrågor och hur vi kan arbeta med våra olika besökare. Vi kunde också se att upplevelsen av att göra olika bland personalen
minskade efter genomförandet av den nya formen för överlämningarna. Dock minskade inte antalet konflikter, och det är viktigt att se vilka
ytterligare åtgärder vi kan testa och hur förändringen blir över lite längre tid.
Fick du den information du behöver på överlämningen?

Hur tycker du att överlämningarna fungerar på Gatljuset?

Upplevelse av konflikter
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Ny struktur för
överlämningar
infördes
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Nya rutiner för
överlämningar
infördes
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Antal händelser per vecka

Skattning av hela personalgruppen
1 = mycket dåligt 5 = mycket bra

Skattning av projektdeltagarna
i vilken grad man fått den info man behöver
(0 ej tillräckligt, 5= tillräckligt)
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Att göra olika utifrån arbetsmanualen
Mellan personal och besökare
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Dagar

Vad har vi lärt oss?
Att hålla effektiva möten med
rundan som metod. Att det är roligt
och spännande att genomföra
mätningar och se ett tydligt resultat.
Att det är lättare att få igenom
förslag hos chefen om man har
tydliga och konkreta förslag.
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v. 48

Svårigheter?.
Det är ett stort och långsiktigt
arbete att minska antalet konflikter
och det är svårt att se snabba
resultat.
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vecka 4

Framtiden?
Vi vill jobba vidare med att
försöka få ner antalet konflikter.
Tillsammans vill vi skapa ett bra
och konstruktivt metodforum.

HUR VILL DU BO?

<
Tro, hopp
och kärlek

Vård | Boende | Rehab
r Brattås boende
r -ustgatans boende
r Uddängens boende
r Stigbergets boende

r +ngseredsstiftelsen
r Stöd- och tillsynsboendet
r ²jersjöhemmets boende
r Stigbergskliniken

Coach: bibbi.bjorklund@stadsmissionen.org

Vår metod för att uppnå detta är att
införa mer strukturerade samtal med
boende/patienter med fokus på vilken
typ av boendeform denne själv önskar
och hur vi kan vara till stöd på vägen
dit. För att kunna bemöta dessa behov
anser vi att vi behöver en bättre kunskap om de boenden våra egna enheter
erhåller. Lika så är denna kunskap
viktig för att kunna förmedla adekvat
information till socialtjänsten. För att
uppnå detta vill vi skapa en folder om
VBR för personal att ha som stöd och
för att kunna överlämna till handläggare
inom socialtjänsten.
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För att se om våra
metoder bidrar till
förbättring
valde vi att fråga bo
ende och patienter
på Stigbergets boende sa
mt på Stigbergskli
niken frågan:
Tycker du att du ha
r fått vara med oc
h påverka
din boendeplanerin
g? Med svarsalte
rnativen:
Ja Nej Vet ej
Vi gjorde även ett
frågeformulär om
hur kunskapen hos person
alen såg ut på två
av våra
verksamheter (Bra
ttås samt Stöd oc
h Tillsyn).
Stigbergets boende
, 12 personer
Ja

Ja

Nej

Vet ej

SVÅRIGHETER
- Att hitta något gemensamt att arbeta
med då alla kommer från olika enheter.
- Att mäta en personlig upplevelse angående påverkan av framtida boende.
De tillfrågade uttryckte även att de ej ville
upplevas som otacksamma.
- Varierande klientel gör att resultatet ej
känns adekvat under en så kort mätperiod.

Vecka 41

Vecka 46

Stigbergskliniken,
5 personer
Ja

Nej

Ja

Vecka 41

VINSTER
- Att vi lärt oss olika verktyg för att genomföra förändringar i våra respektive
verksamheter.
- Att vi lagt ett tungt fokus på den enskildes egna önskemål.
NÄSTA STEG
- För att bibehålla våra kunskaper inom
förbättringsarbete har vi bestämt att fortsätta träffas för att diskutera de olika
verktygen samt för att motivera varandra
för att därefter kunna påbörja förändringar
och förbättringar på våra egna enheter.

Nej

Personalens kunska

Vecka 46

p om VBR - Brattås

Utan broschyr

Personalens kunska

p om VBR - Stöd &

Utan broschyr

'tt förbättringsarbete i värdeforum

Nej

boende

Med broschyr

tillsynsboendet

Med broschyr

Ett förbättringsprojekt i

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

Värdeforum

Det goda mötet
Vid oplanerade utskrivningar
Mattias Eklöf, Kia Hansson, Louise Holmgren,
Gunnar Larsson, Elisabet Almqvist, Anja Hakala, Catrin Lundmark
Göteborgs Räddningsmission–Lisagården. www.raddningsmissionen.se
E-post: ahakala@raddningsmissionen.se
Bilder från utbildningen

Det här är Lisagården
Lisagården är ett stöd- och jourboende som präglas av en trygg, varm och lugn atmosfär. Vår målgrupp är kvinnor över 20 år med omfattande social- och/eller
missbruksproblematik. De boende är välkomna hem även om de är berusade eller påverkade av droger, dock är det inte tillåtet att bruka droger inne på Lisagården.
Varje kvinna tilldelas två kontaktpersoner som har till uppgift att skapa en nära relation som ligger till grund för förändringsarbetet samt att stödja den boende i
hennes kontakter med sitt nätverk, såsom myndigheter, sjukvård och så vidare. För att skapa inspiration hos kvinnorna till förändring på deras egna villkor, är
motivationssamtalen en viktig del av personalens arbetsuppgifter. Det krävs att personalen har förmågan att se de enskilda kvinnorna och förmedla omsorg, svara
på situationer med tålamod, lyhördhet och samtidigt bemöta den boende med respekt. Vi arbetar efter ett salutogent synsätt, där vi vill ta vara på det friska hos
kvinnorna och vill ge det en större plats i deras liv. På Lisagården arbetar både män och kvinnor som har en bred kompetens och lång erfarenhet inom socialt arbete.

Förbättringsarbetet
Oplanerade utskrivningar är det kanske svåraste eller mest obehagliga arbetsmomentet för både personal och boende på Lisagården. Det innebär att vi som
personal tvingas ställa hemlösa kvinnor på gatan, så de återfaller i akut hemlöshet. Då vi rannsakat oss själva och sett tillbaka på tidigare oplanerade utskrivningar
på Lisagården, märker vi att personalen upplever att de själva stundtals har varit delaktiga i, och ibland även själva utlöst de kritiska akuta händelserna som ofta
föranleder de oplanerade utskrivningar.

Målet för vårt förbättringsarbete var, utifrån dessa erfarenheter, att försöka skapa
ett professionellt förhållningssätt även vid oplanerade utskrivningar.
Vi har genomfört tre boendeintervjuer där vi undersökt om kvinnorna upplevt personalens agerande som
oprofessionellt, och om de själva upplevt eller sett andra boende drabbas av oprofessionella utskrivningar.
Vi har genomfört en processflödesanalys, där vi undersökte en boendes placering hos oss, från inskrivning till
utskrivning. (Bild 1).
Baslinjemätning av händelser

Goda och professionella möten

4

4
Totalt antal under en vecka

Antal per veck

Bild 1. Arbete med flödesprocessen.
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Vecka 43

1. Frekvensen av de tillfällen när personal lyfter upp för varandra att de blivit illa
berörda i mötet med någon boende.
2. Om personalens briefing leder till någon form av dokumentation.
3. Om personalens briefing leder till något slags stödåtgärd från kollegerna.
4. Om personalens briefing leder till någon form av åtgärd gentemot den boende i
fråga.

Vecka 45

Vecka 46

Diagram 2

Diagram 1

Vi har, under en dryg femveckors period, genomfört en baslinjemätning (Diagram 1)
där vi undersökt och mätt följande faktorer.:

Vecka 44

Vi har, under en dryg treveckors, period genomfört och mätt, ett PGSA (Diagram 2)
inspirerat förändringsarbete där personalen fått i uppdrag att gå ut i verksamheten och
där försöka leverera så många ”goda” och ”professionella” möten som möjligt. Genom
detta agerande hoppas vi kunna skapa en stämning som förekommer och kväver de
laddade situationerna innan de ens hinner uppstå.
Kriterierna för ”goda professionella” möten är följande.
•
•
•

Mötet ska genomföras genom att fokus riktas mot de specifika inblandade individerna.
Mötet ska genomföras i en jämbördig atmosfär.
Alla iblandade parter ska uppleva att de blivit känslomässigt berörda på ett positivt
sätt, eller lärt sig något nytt.

Lärdomar

Svårigheter

I vårt dagliga arbete på Lisagården har vi genom baslinjemätningen blivit medvetna om vikten
av att försöka upprätta en sammanhängande dokumentation angående psykosociala skeenden
runt de boende. Vi har stärkt tilliten i arbetsgruppen genom att tillåta, och till och med
uppmuntra, briefing mellan kollegor, vid de tillfällen då vi känner att vi inte riktigt räcker till i
mötet med vissa kvinnor. På så sätt har vi dessutom fått träning i att ta hand om och stötta
våra kollegor. Vi försöker nu aktivt skapa en atmosfär i vår personalgrupp som ska kunna hålla
och härbärgera kvinnornas stundtals starka projicering av utsatthet som de vid olika
situationer riktar mot oss.
Genom vårt förändringsarbete (PGSA) har vi lyckats spåra när och var de ”goda” eller
”professionella” mötena uppstår i verksamheten. På så sätt kan vi strukturera vårt arbete på
ett sätt som möjliggör dessa för verksamheten så centrala möten, som förhoppningsvis på lite
länge sikt kan växa till trovärdiga relationer. Det är dessutom viktigt att vi hela tiden hittar
metoder som får oss att fokusera på kvinnorna i boendet, då vi som personal har en krävande
administrativ och praktisk arbetsvardag att hantera. Den ständigt pågående reflektionen
angående ”goda” och ”professionella” innebär även en större medvetenhet om vårt eget
agerande gentemot kvinnorna där vårt uppdrag att leverera ”goda möten” fungerar som en
slags etisk vägvisare för personalen. I det stora hela har vårt FAMNA arbete lärt oss att
genomföra och mäta små avgränsade förändringsarbeten på ett ganska enkelt sätt i vår
verksamhet. Något som vi även i framtiden kan använda oss av på de arbetsområden som
känns angelägna.

De största svårigheterna har varit att få tid för specifika
FAMNA forum, under vår hektiska arbetsvardag. Det har
dessutom rått en otydlighet bland personalen angående om
projektets mätningar inletts eller inte. Detta problem kan ha
berott på en otydlig kommunikation eller avsaknad av
beslutsfattande personalmötesforum.

Framtiden
Nästa steg i att skapa en kultur av ständigt pågående
förbättringsarbete på Lisagården, tar vi genom att under
januari 2013 inleda ett kontinuerligt metodutvecklingsforum,
där vi kan förhålla hos till alla de förslag på förbättringar som
detta projekt lett fram till, som ringar på vattnet. Ett annat
steg skulle kunna vara ett underbygga de ”goda” och
”professionella” mötena med lämplig teoribildning som t.ex.
Martin Bubers relationsfilosofiska tankegångar angående
mellanmänskliga möten.

Ett förbättringsprojekt i

Värdeforum
Mer info: www.vastgotakollektivet.se

Tid för delaktighet
Västgötakollektivet

Utredningsteamet

Västgötakollektivet har inriktat sig på psykosocialt förändringsarbete för
ungdomar med inriktning på livsproblem som uttrycks i skolproblematik,
kriminalitet, beroende/missbruk och/eller andra destruktiva livsmönster.
Som regel finns också uppväxtförhållanden som skapar så djupa relationsstörningar att umgänge med andra människor inte fungerar.
Det är inte ovanligt att ungdomar i vår målgrupp har symptom eller diagnoser inom det neuropsykiatriska spektret. Verksamheten vänder sig till
pojkar och flickor i åldrarna 13 till 20 år. Vi tar emot ungdomar med stöd
av tvångslagstiftning – LVU, men också placeringar som bygger på frivillighet – SoL.

Vi som har gått utbildningen på Famna är en del av en ny teamorganisation på Västgötakollektivet. Vi tillhör utredningsteamet.
Vår uppgift är att inledningsvis göra en kartläggning över ungdomens behandlingsbehov, sammanställa uppdraget och lägga en plan för hur det
skall genomföras. Utredningsteamet är sen med och följer upp genomförandeplanen under hela behandlingen för att behålla kontinuiteten med
uppdragsgivare, familj och ungdom.

Kontaktinformation:
Förbättringscoach
Cina Åhfeldt
E-post: cina.nero@gmail.com

FÖRBÄTTRINGSPROJEKTET
Från början hade vi fokus på delaktighet hos ungdomarna under hela behandlingsprocessen och
valde att arbeta med förändring av genomförandeplanen. Detta visade sig vara en uppgift som var
svår att hantera på den begränsade utbildningstiden. Vi valde då att prata med ungdomarna om vad
Vi började med att prata med några av våra ungdomar om vad
de skulle vilja förändra. Flera av dem sade att de ville ha mer vuxentid i form av samtal. Detta låg i linje
de skulle vilja förändra i behandlingen.
med vad vi vet är verksamt i förändringsarbetet med ungdomarna. Det är framförallt en sak som är
grunden till varför en människa vill ändra sitt liv och det är motivation. Motivation kan uppnås genom
delaktighet och genom samtal, eftersom samtalen kan öppna upp för nya insikter och nya perspektiv.
De kan också ge tillfälle att bearbeta svåra händelser och ge nya verktyg att hantera problem i framtiden.

Vi vill ha mer
vuxentid i
form av samtal.

Därefter arbetade vi utifrån följande modell

Vad vill vi åstakomma?

Hur vet vi att en
förändring är en
förbättring?

Vilka förändringar kan
leda till en förbättring?

MÅL

MÅTT

IDÉER

Att ungdomarna får den samtalstid de behöver, på det sätt
de upplever bäst, i den mån det är möjligt.

Vi gjorde en mätning där både ungdomar och
personal fyllde i om man haft inplanerade alternativt spontana samtal. Villkoret var att samtalet var mellan en vuxen
och en ungdom. Vi valde också att ha med hur lång tid
samtalet varat och om ungdomarna önskat mer samtalstid.
Vi förstod att ungdomarna upplevde planerad samtalstid som mer ”riktig” än spontan samtalstid.
Baslinjemätning av planerad och
oplanerad samtalstid.

AGERA

Ungdom - Planerad tid
Ungdom - Spontan tid
Vuxen - Planerad tid
Vuxen - Spontan tid

PLANERA
TESTA

STUDERA

GÖRA

10

7,5

5
2,5
0
Upplevd samtalstid
i timmar

Vi har därefter gått vidare med PGSA-hjulet

Vi tittade närmare på problemet med hjälp av ett Ishikawa-diagram.

Ofokuserade
vuxna

Skolan tar
mycket tid

Mycket aktiviteter för
ungdomarna

En del ungdomar tar
mycket tid

Ostrukurerad
samtalstid

De planerade samtalen är
längre, medan de spontana
är kortare.

AGERA

PLANERA

STUDERA

GÖRA

Brist på energi
hos vuxna

varför
upplever
ungdomarna
brist på
vuxentid?

Osäkerhet
hos vuxna

Om resultatet av mätningen
visar att ungdomarna upplever att de får mer vuxentid om den är inplanerad så
kommer vi att ha regelbundna schemalagda
samtal för alla ungdomar.

Personalbrist

Om detta faller väl ut
så säkrar vi den nya
nivån.

Vi har valt att under en period planera in samtal regelbundet med en
elev för att se om han upplever
någon förändring.

Vad vi har lärt oss

Vad vi tar med oss i framtiden

* Viktigt att delegera arbetsuppgifter.
* Viktigt att vara noggrann med frågeställning vid mätning så att man får
svar på det man vill.
* Att begränsa mätningar och frågor.
* Att 10,000
det är viktigt få med personalgruppen i mätningar/förändringsarbete.
* Att 7,500
vara noggranna med att göra mätningar på en av enheterna eller
5,000
båda
2,500och inte blanda.

* Vi vill titta på ungdomarnas delaktighet under behandlingsprocessen och
vill arbeta med förändring av genomförandeplanen.
* Vi vill göra mätningar som svarar på genomförandeplanen är ett begripligt
och verksamt dokument för ungdomarna.
* Vi vill fortsätta göra mätningar om samtal.
* Vi vill få med hela personalgruppen och göra förändringsarbetet till del i
arbetskulturen.
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