Famnas Värdeforum
Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg

Välkommen till Vernissage av
Famnas Värdeforum

11 juni 2012, kl. 13.00 – 16.00
Riddarsalen, Grillska Huset, Stortorget 3, 2 trappor

Famnas Värdeforum

Förbättringsteamen
Förbättringsprojekt inom Bättre liv för sjuka äldre
Skoga Äldreboende, Solna Stad.
www.solna.se/sv/familj-omsorg/aldreomsorg/boende/vard-ochomsorgsboende/skoga/
Trivsam måltid - ”Hjärtan på tråd” eller hjärtlig närvaro?
Kattrumpstullen, Stiftelsen Rödakorshemmet, Östermalm. www.rks.se.
Att få välja aktivitet själv!
Danvikshem, Stiftelsen Danviks hospital, Nacka. www.danvikshem.se.
En ny väg till dagens höjdpunkt - Lunchen!

Famnas Värdeforum

Program

13:00-13:10

Välkomna
Viktoria Loo & Truls Neubeck, utvecklingsledare Famna

13:10-13:40

Deltagande team presenterar sina arbeten
Skoga Äldreboende, Solna stad
Kattrumpstullen, Stiftelsen Rödakorshemmet

13:40-14:00

Mingel och samtal med förbättringsteamen

14:00-14.30

Deltagande team presenterar sina arbeten
Danvikshem, Stiftelsen Danviks hospital
Värdeforum - En kultur av ständiga förbättringar
Viktoria Loo

14:30-15:00

Mingel och samtal med förbättringsteamen

15:00-15:45

Samtal och reflektioner kring betydelsen av ett systematiskt
förbättringsarbete för värdeskapandet i äldreomsorgen
Eva Von Strauss, Mia Thorn-Lundquist, Vita Kiluk
Samtalet leds av Thomas Schneider

15:45-16:00

Avslutning
Truls Neubeck

Föreläsarna
Truls Neubeck är utvecklingsledare på Famna.
Viktoria Loo är utvecklingsledare på Famna.
Thomas Schneider är kvalitetsansvarig på Famna.
Eva Von Strauss är direktör på Röda Korsets Sjukhus och Äldreomsorg
Mia Thorn-Lundquist är verksamhetschef på Skoga Äldreboende
Vita Kiluk är verksamhetschef på Danvikshem

Famnas Värdeforum

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 och Famna. I Stockholm har tre team
och 17 medarbetare under vintern/våren 2012
systematiskt jobbat med att genomföra konkreta
förbättringsarbeten i vardagen.
Förbättringsområdena utgår från satsningar i den
nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre och
arbetet med kvalitetsregistret Senior alert. Parallellt
med förbättringsarbeten i vardagen har teamen
systematiskt registrerat riskbedömningar, åtgärder och
uppföljningar och analyserat resultatrapporter för att få
en ökad förståelse för hur kvalitetsregistret kan fungera
som ett stöd i det vårdpreventiva arbetet. Här kan du
läsa mer om
•
•
•

•

vardeforum.famna.org/om
www.senioralert.se
www.qulturum.se
www.skl.se/web/Battre_liv_for_sjuka_aldre.aspx

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

Famnas Värdeforum

Värdeforum
Kompetens och kapacitet för en kultur av ständiga förbättringar
Thomas Schneider ((thomas.schneider@famna.org),
g) Truls Neubeck (truls.neubeck@famna.org),
(
g) Viktoria Loo (viktoria.loo@famna.org)
(
g)
vardeforum.famna.org
Famna är riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte. Famnas medlemmar är idéburna organisationer som bedriver
verksamhet i uppdrag av kommuner och landsting i hela Sverige. De har tillsammans över 5000 medarbetare och tusentals volontärer.
Famna vill bidra till att utveckla svensk vård och omsorg och erbjuder därför utvecklingsstöd inom ledarskap och kvalitet.

Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg för att
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Värdeforum utgår från idén om mikrosystem som platsen där
patienter/brukare/boende, deras närstående och vårdens och omsorgens
medarbetare tillsammans skapar värde.
Vården och omsorgen är ett komplext system av olika organisationer, processer
och människor där alla behöver förstå hur man på bästa sätt kan stödja
mikrosystemet. Genom en satsning på kvalitet som organisationsstrategi får
deltagande organisationer i Värdeforum en möjlighet att utvecklas inom
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Med ett kollaborativt arbetssätt och fokus på värdeskapande arbetar deltagarna i
Värdeforum med konkreta förbättringar i vardagen. Detta skapar relevans,
engagemang och arbetsglädje som leder till stolthet över uppnådda resultat.
Genom att agera sig in i ett nytt sätt att tänka växer det fram en kultur av
ständiga förbättringar. Upplägget av Värdeforum skapar relevans och
trovärdighet och ger förutsättningar för ömsesidigt lärande och
k
kompetensutveckling.
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förmåga att åstadkomma bättre vård och social omsorg i en föränderlig omvärld.

Vilka är våra program?
FÖRBÄTTRA & COACHA är ett program där team
från mikrosystemet arbetar med ett konkret
förbättringsarbete i den egna verksamheten för att
öka sin kompetens kring systematiskt
förbättringsarbete med hjälp av verktyg som 5P,
Orsak‐Verkan analys, Mål, Mätningar och PGSA. I
gruppen finns en coach som stödjer, inspirerar och
förankrar teamets arbete genom processen med
hjälp av verktyg som Ansvars‐ och rollfördelning,
Effektiva möten, Kreativt tänkande och en
fördjupad förståelse för Systematiskt
förbättringsarbete
förbättringsarbete.

Konkreta förbättringar från dag 1, ömsesidigt
lä d och
lärande
h metoder
d fö
för att agera sig
i iin i ett
nytt sätt att tänka.

LEDA ‐ programmet har fokus på att utveckla ledningens roll som en
grupp och dess funktion för att stödja systematiskt förbättrings‐arbete i
vardagen med hjälp av verktyg som Systemförståelse,
Förbättringsmodellen, Processer och LEAN samt Balanserade mål och
mått. Genom en ökad förståelse för hur vi vet om en förändring blir en
förbättring vikten av Omvärldsbevakning samt hur man frigör och
förbättring,
tillvaratar Drivkrafter och Engagemang för en Värdeskapande vardag
med ännu bättre resultat.
KVALITETSLEDNING går igenom och utvecklar verksamhetens
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utifrån föreskriften
SOSFS 2011:9. Målsättningen är att utifrån verksamhetens inriktning och
omfattning ta fram och använda ledningssystemet för att fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet i det vardagliga arbetet.

KUNSKAPSSTYRNING är ett program som utvecklar deltagande verksamheters kompetens i att använda Mätningar som ett
underlag för att koppla ihop förbättringar i mikrosystemet, ledningens behov för kunskapsbaserade beslut och synliggörande av
organisationens kvalitet. Utifrån en gemensam bild av verksamheten tar man fram arbetsätt för att använda Kvalitetsregister,
Kvalitetsindikatorer och andra datakällor i Förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Här arbetar vi djupare med verktyg för
Systemförståelse, Processer, Drivkrafter, Statistik och Analys.

Vad har vi uppnått och hur följer vi upp?
• Fler än 70 team med coacher och nästan 400 medarbetare har deltagit i Värdeforum sedan starten 2009 (Fig 1)
• Verksamheter deltar flera omgångar för att bygga upp egen kapacitet kring kvalitet och förbättringsarbete
• Utvärderingen visar enligt deltagarnas omdömen att deltagarna är mycket nöjda och att Värdeforum har bidragit till att skapa
förbättringskompetens i organisationen som leder till en värdeökning för brukare/patienter (Fig 2).

Attfåväljaaktivitetsjälv!
AnnGalle,GunlögSkaraas,Marzieh Afghari,AdenYonis ochMariaIvarsson(coach)
maria.ivarsson@redcross.se

VERKSAMHET
KattrumpstullendrivsavStiftelsenRödakorshemmetpåuppdragavÖstermalmsstadsdelsnämnd.Boendethar97lägenheteruppdelat
påfemavdelningar;tresomatiskaochtvåmedinriktningpådemenssjukdom.
Påboendetarbetarundersköterskor,Silviasyster,aktiverare,sjuksköterskor,sjukgymnast,arbetsterapeut,lokalvårdare,vaktmästare,
bemanningsassistent,administratörochverksamhetschefer.Ca105personerärfastanställdahososs.

Vivill,utöverdetallmännautbudetavaktiviteter,kunnaerbjudaindividuella
aktivitetersomdeboendesjälvauttryckerattdevillgöra.
Vivillattden/deaktivitetersomerbjudsskallvarasåpersonligasommöjligt.

MÅL
Minstenindividanpassadaktivitetperdagförattökalivskvalitén

5P,fiskbensdiagram,SMARTͲ målochPGSAͲhjul
Intervjumedboendesomkompletterarlevnadsberättelsen
Tvåboendeinkluderadesiprojektet
Handlingsplanförhuraktiviteternaskulleutföras
Treaktiviteterspecificeradesförvarjeboende
Kontaktmannenpresenterardenboendeochaktiviteterna
påettplanmöte
• Mättavlasynligpåavdelningen
• Mätningenpågickitvåveckor

Boende 2

•
•
•
•
•
•

Boende 1

METOD

Aktivitet
Tittaihästbok
Gåpromenad
Åkatillhästgård

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nej
ja ja ja nej ja ja nej ja nej nej ja nej ja ja
nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej

Aktivitet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tittaibåtböckerna ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Fl a s ks keppoch

ja nej nej ja nej ja ja nej nej ja ja nej ja nej
Utomhus vi s tel s e
Åkatillbåthamnen nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej

Mätningavvilkaindividuellaaktivitetersomgenomfördes
undertvåveckor(grönt=genomfört,rött=ejgenomfört).

RESULTAT
•
•
•
•
•

Undermätdagarnafickdemedverkandeminstenindividuelltanpassadaktivitet
Underfleränhälftenavmätdagarnafickdemedverkandetvåindividuelltanpassadeaktiviteter
Denaktivitetsomkrävdelängreframförhållningochplaneringblevintegenomfördpånågonavtestpersonerna
Personalenupplevdetestpersonernamerlugnaochgladaundertestperioden
Personalenupplevdedetlättareattutföraaktiviteternanärdeboendesjälvasägervaddevillgöra

VAD HAR VI LÄRT OSS?

SVÅRIGHETER?

FRAMTIDEN?

• Denboende”sitterinne”medsvaren
• Förändringsarbetetartid
• Fåttverktygförsystematiskt
förbättringsarbete
• Viktigtattallaipersonalenärdelaktigaför
attskapahållbarförbättring

• Attfåtidattträffas
• Attmedlemmarnai
teametarbetarpå
olikaavdelningar

• Attutvecklaverksamhetenharvaritroligt
ochlärorikt

EttförbättringsarbeteiVärdeforum

• Fortsattförbättringsarbetegenomatt
spridametodentillfleravdelningar
• NyttteamiVärdeforumhösten2012
• Användadenyaverktygentillandra
förbättringsområdeniverksamheten,
texEffektivamöten

EN NY VÄG TILL DAGENS HÖJDPUNKT
- LUNCHEN
Anita Banovska, Anna Dahl, Annika Flodin, Cecilia Bolinder, Tina Mattsson samt Jacqueline Serey.
Cecilia.Bolinder@danvikshem.se

Verksamhet: Den ideella Stiftelsen Danviks hospital grundades av Gustav Vasa 1553.
Ändamålet är att bedriva vård och omsorg med lyhördhet och respekt för äldre
personer. Danvikshem är ett särskilt boende med 188 platser för dygnetruntvård med
olika sociala och medicinska inriktningar. Danvikshem erbjuder allt under samma tak
såsom kurator, tandläkare, frisör, fotvård, restaurang/eget kök, rehab, kyrka och butik.

Förbättringsområde: De boende önskade en större tillgänglighet av
personal under måltiderna, något som både personalen upplevde och
som bekräftades via intervjuer med de äldre. Utifrån beprövade metoder
som orsak/verkan-diagram ringade vi in problematiken. Nya rutiner
kring lunchmåltiden blev vårt förbättringsområde. Med hjälp av PGSA
(planera, göra, studera, agera) arbetade vi med systematiska
förändringar. För att kunna påvisa vilka förändringar som verkligen var
förbättringar användes enkäter där personalen gjorde skattningar som
kompletterades med boendeintervjuer.

Baslinjemätning

Mätning efter förändring
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100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
måndag

Mål: Skapa gemenskap och en trivsam måltid.

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

Mätning visar hur stor andel av kriterierna som
uppfylldes för de tre boende som ingick i
testgruppen, före och (tre veckor) efter
förändringarna. De kriterier som mättes var:
Samtal/gemenskap, Nöjda miner, Lugn och ro,
Uppskattad mat samt God service.

Genomförda förändringar:
Bordsplacering

Ansvars
fördelning

Bröd,smör,
dryck

Bordsvärd

Namnskyltar

Nya
rastrutiner

Detta arbete har givit oss lärdom i:
• Att alla kan verka för en god kvalité
och värdeskapande för de äldre utifrån
de resurser som finns till förfogande.
• Att alla aktörers olika egenskaper och
kompetenser betyder enormt mycket för
ett gott resultat.
• Vikten av god kommunikation mellan
samtliga inom mikrosystemet.
• Att använda oss av SMARTa-mål.

Dukning

Svårigheter:
• Få ut information till hela
personalgruppen redan i
ett tidigt skede.

EttförbättringsarbeteiVärdeforum

Resultat: Mätningarna efter
förändringen visade ett gott
resultat. De boende uppskattade
förändringen och den närvaro och
trygghet som personalen gav. För
att inkludera samtliga boende
gjordes ytterligare intervjuer. Vi
har valt att standardisera denna
rutin men håller i åtanke att ett
ständigt systematiskt
förbättringsarbete innebär att
fortsätta utvärdera och förbättra.
Ett ständigt förbättringsarbete skall
implementeras i det vardagliga arbetet
genom att:
• Kontinuerligt låta personalen utvärdera
och vara lyhörd för deras åsikter.
• Involvera, sprida och lära ut metoden
till alla medarbetare.
• Alla uppmuntras att lägga förslag till
nya förbättringsarbeten i en ”Idélåda”.

Trivsam måltid
Hjärtlig närvaro!

Team Skoga 2012
Gabriela Matusiak, Hanni Ali Mahammud,
Anneli Ekdahl, undersköterskor.
Maija-Liisa Karlsson, sjuksköterska,
Pia Myr, arbetsterapeut &
Carolina Burgstaller, sjukgymnast samt teamcoach
Kontakt: carolina.burgstaller@solna.se

Skoga Äldrecentrum finns på Jungfrudansen i Huvudsta, Solna med närhet till natur och utsikt över Ulvsundasjön och Mälaren.
Vi är stolta över vår trädgård och arbetar enligt profil ”Natur, trädgård och utevistelse”. Skoga Äldrecentrum drivs i egen regi av Solna Stad, Humaniora,
och här finns 100 lägenheter för personer med somatisk- eller demenssjukdom. Våra medarbetare är vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnast. På Skoga finns även en funktionsbevarande dagverksamhet, en seniorträff samt restaurang, fotvård och frisör.
Vårdhunden Ruben är utbildad och anställd hos oss till mångas stora glädje.

Flera olika faktorer ger otrivsel för de äldre. Kunde
dessa faktorer påverkas genom personalens
närvaro?

För en lyckad lunch startar
planeringen direkt på morgonen.

VISION:
Alla våra 12 boende skall känna trivsel
vid måltiderna genom trygghet,
kontinuitet och gemenskap

Planera

Nya rutiner för
måltidsarbetet
Fortsätta att
utveckla och
utvecklas!

Tre/två
personal
sitter med vid
lunch/
middag
PGSA-HJUL

26 mars –
22 maj

Göra

Innehållande
• Bordsplacering
• Ev. specialkost
• Ev hjälpmedel/
hjälpbehov/
önskemål
• Personalplacering

Agera

De boende önskar:
• Mer närvaro från
personalen vid borden.
• Ökat lugn i matsalen.
De boendes betyg på
måltidsmiljön:
7,7 av 10.

De boendes sinnesstämning skattades
genom följande indelning:
• Utrycker glädje i ord eller
kroppsspråk/sitter kvar länge.
Glad
• Utrycker inga särskilda känslor.
Neutral
• Utrycker ilska, oro, irritation eller
liknande/lämnar eller önskar lämna bordet.
Ledsen

April

Lugnare
stämning
Fortsatt
umgänge

80%

Trivsel: Andelen neutrala och glada
boende vid måltiden har ökat
marginellt.
Intervju: De boende uppger färre
förbättringspunkter och skattar då
måltidsmiljön marginellt högre: 7,8
jämfört med 7,7.
Vikt: Data i kvalitetsregistret Senior
Alert visar fortsatt viktökning hos fem
underviktiga boende.

Studera
Planering och prioritering av
arbetsuppgifter och raster för att
möjliggöra att personal deltar vid
måltid (3 vid lunch/2 vid middag).

Vad har vi lärt oss?
- Trivsel handlar mest om samvaro och delaktighet för våra boende, inte miljön i sig.
- Små förändringar har stor påverkan på helheten
- Boende får mer uppmärksamhet – höjer deras livskvalitet
- Förbättringar för boende har även positiv påverkan på personalens arbetssituation
- Viktigt att hela personalgruppen hålls informerad för hållbara resultat
- Vi har tittat på verksamheten med nya ögon
- Förbättringsarbetet har givit oss ny positiv energi
- Idealet hade varit att ha med både boende och anhörig i teamet

Maj

100%

Våra boende och anhöriga kommenterar:
- Nu vill jag göra mig fin inför måltiden!
- Trevligt att känna sig social för en stund.
-Vi pratar mer och jag stannar ofta kvar efteråt.
- Det märks att mamma trivs så mycket bättre nu.

Vad händer i framtiden?
- Vi skall fortsätta träffas regelbundet
- Vi skall följa förbättringsarbetet samt resultaten över tid
- Vi vill starta nytt förbättringsarbete till hösten
- Vi skall fortsätta arbeta med Senior Alert

EttförbättringsarbeteiVärdeforum

Intresserad av Famnas Värdeforum?
Är du eller din organisation intresserad av att medverka i Famnas
Värdeforum? Vi planerar nu följande program.

Förbättringsteam och coacher
FÖRBÄTTRA. Team från mikrosystemet arbetar med ett konkret
förbättringsarbete i den egna verksamheten för att öka sin kompetens
kring systematiskt förbättringsarbete med hjälp av verktyg som 5P,
Orsak-Verkan analys, Mål, Mätningar och PGSA.
COACHA. I gruppen finns en coach som stödjer, inspirerar och leder
teamet genom processen med hjälp av verktyg som Ansvars och
rollfördelning, Mötesteknik, Kreativt tänkande och en fördjupad
förståelse för systematiskt förbättringsarbete.

Ledning
LEDA. Programmet har fokus på att utveckla ledningens roll som en
grupp och dess funktion för att stödja systematiskt förbättringsarbete i
vardagen med hjälp av verktyg som Systemförståelse,
Förbättringsmodellen, Processer och LEAN samt Balanserade mål och
mått.
KVALITETSLEDNING. Går igenom och utvecklar verksamhetens
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för att kunna använda
det för att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet i det
vardagliga arbetet.
KUNSKAPSSTYRNING. Hur skapar och använder vi mätningar för att
koppla ihop förbättringar i mikrosystemet med ledningens behov av att
leda och styra verksamheten? Vi arbetar djupare med verktyg för
Systemförståelse, Processer, Nationella data, Statistik och Analys.

Kostnader
För alla verksamheter i landet som bedriver äldreomsorg och övriga
verksamheter i Stockholmsregionen har vi nu finansiering för deltagande
i Värdeforum. För dessa verksamheter utgår ingen avgift. Övriga
verksamheter betalar en självkostnadsavgift, men Famna arbetar aktivt
för finansiering inom fler områden.

Anmälan och mer information
Vill ni anmäla er till Famnas Värdeforum, diskutera möjliga projekt eller
undrar något så ta gärna kontakt med:
Truls Neubeck, utvecklingsledare
truls.neubeck@famna.org, 08-54694935
Thomas Schneider, kvalitetsansvarig
thomas.schneider@famna.org, 08-54694934

Famnas Värdeforum

