Famnas Värdeforum

Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg

Välkommen till Vernissage av
Famnas Värdeforum
22 februari 2010, kl 13.00 – 17.00
Sensus möte, Klara Södra kyrkogata 1, pl 9

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

Om föreläsarna
Tobias Nilsson är politiskt sakkunnig åt socialministern med ansvar för hälso- och sjukvården. Han
har tidigare jobbat med bl.a. långtidsutredningen och har forskat om kommuners kostnader för
äldreomsorgen.
Marjorie Godfrey är en av grundarna av Mikrosystemkonceptet på Dartmouth Medical School, New
Hampshire, USA. Hon är också doktorand på Hälsohögskolan i Jönköping där hon undersöker rollen
som "coach" och "coachning" för att uppnå förbättringar. I detta projekt följer hon coacherna i
Famnas Värdeforum.
Göran Henriks är utvecklingsdirektör på Landstinget i Jönköpings län. Han har under de senaste 20
åren jobbat aktivt med att skapa en kultur av ständiga förbättringar och har varit avgörande för att
sätta Qulturum och Landstinget i Jönköpings län på den nationella och internationella kartan av
högklassiga vårdsystem.
Lars Pettersson är generalsekreterare på Famna och ingår blanda annat i styrgruppen för Öppna
jämförelser av kvaliteten i vården och omsorgen.
Anette Nilsson och Joakim Edvinsson är utvecklingsledare på Qulturum, utvecklingsenheten i
Landstinget i Jönköpings län och är ansvariga för coachningen i Famnas Värdeforum. De har båda
lång erfarenhet av att driva systematiskt förbättringsarbete som fokuserar på att skapa värden för
de vi finns till för.
Thomas Schneider är kvalitetsansvarig på Famna och projektledare för Famnas Värdeforum.

Famnas Värdeforum

Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg

Famnas Värdeforum är ett kvalitetsutvecklingsprogram som har utarbetats i nära samarbete mellan
Qulturum, utvecklingsenheten i Landstinget i Jönköpings län, Famnas kvalitetsnätverk och Famnas
kansli. Under hösten 2009 har sex av Famnas medlemsorganisationer med över 40 medarbetare
systematiskt jobbat med förbättringsprojekt i sina verksamheter. Deras resultat presenteras på
Vernissagen den 22 februari.
Här kan du läsa mer om Famnas Värdeforum », Qulturum » och Mikrosystemkonceptet »

Program
13.00 – 13:15
13.15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 14:45

14:45 – 15:15
15:15 – 16:00

16:00 – 16:30

16:30 – 16:45

Välkomst med musik, förfriskningar och kaffe
Famnas Värdeforum
Lars Pettersson, generalsekreterare, Famna
Thomas Schneider, kvalitetsansvarig, Famna
Mikrosystem – Vad har vi gjort?
Anette Nilsson, utvecklingsledare, Qulturum, Jönköpings läns landsting
Joakim Edvinsson, utvecklingsledare, Qulturum, Jönköpings läns landsting
Kvalitet i vård och omsorg
Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig, Socialdepartementet
Presentation av förbättringsprojekt
Hur skapar vi kvalitetstid?
Stiftelsen Josephinahemmet »
Öppen kommunikation och förbättrat bemötande
Rosstorps äldreboende »
En väl fungerande avvikelsehantering
Skyddsvärnet i Stockholm »
Kulturellt inslag och mingel
Presentation av förbättringsprojekt
Skapa ett forum för att samla erfarenheten kring familjehemsvård
Stiftelsen Credo »
Skapa strukturerade veckosamtal genom motiverande samtal
Stockholms Stadsmission »
Ett gott och självständigt liv - om hur vi ökar våra boendes inflytande
Stiftelsen Stora Sköndal »
Reflektion om Famnas Värdeforum och Mikrosystem
Marjorie Godfrey, director, Clinical Microsystem Resource Group,
Dartmouth Medical School, Hanover, USA
Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum, Jönköpings läns landsting
Avslutning
Lars Pettersson, generalsekreterare, Famna
Thomas Schneider, kvalitetsansvarig, Famna

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

Famnas Värdeforum – så sätts bollen i rullning
För Famnas medlemmar är värdegrunden central. Det är den som är källan för verksamheten
och ledstjärnan för att fokusera på att skapa värden för dem man finns till för. Med Famnas
Värdeforum vill vi skapa en kultur av ständiga förbättringar som involverar hela organisationen,
och som gör att små förändringar kan medföra stora förbättringar.
Att lära genom att göra. Det är ett sätt att se på mikrosystemkonceptet som metod för
kvalitetsutveckling. Ett annat sätt är att inse att små förändringar kan leda till stora förbättringar.
När man sätter mötet mellan brukaren och personalen i fokus och bygger förbättringsarbetet
utifrån en konkret vardag så ökar man delaktigheten, engagemanget och hållbarheten av
förbättringen.
Ett byte av perspektiv. Med mikrosystemperspektivet sätter man inte bara patienten eller
brukaren i centrum – utan man byter perspektiv och ser allting ur brukarens perspektiv. På så
sätt blir alla – patienten/brukaren och personalen en del av samma system, men med olika
kompetens: patient/brukarkompetens, anhörigkompetens, vårdgivarkompetens.
Famnas Värdeforum är ett program för kvalitetsutveckling som har utarbetats i samarbete
mellan Famnas kvalitetsnätverk, Famnas kansli och Qulturum, utvecklingsenheten i Landstinget i
Jönköpings län. Programmet syftar till att skapa en kultur av ständiga förbättringar i
organisationerna. Med konkreta frågeställningar från vardagen och tvärprofessionella grupper
får deltagarna metoder och kunskaper för att se att små förändringar ger stora förbättringar.
Metoden har en gedigen vetenskaplig förankring; grunden är mikrosystemkonceptet som
utvecklades av bland andra Gene Nelson, Paul Batalden och Marjorie Godfrey, några av de
ledande kvalitetsexperterna inom vård och omsorg. Mikrosystemet är den minsta enhet i ett
system där både personal, patient och anhöriga samarbetar för att skapa värde för dem vården
och omsorgen är till för.
– Törs ni vara med och förändra vården och omsorgen i Sverige?
Den tuffa frågan ställde Anette Nilsson, utvecklingsledare på Qulturum, till deltagarna i den
första omgången av Famnas Värdeforum.
Sex organisationer har deltagit i första omgången av Famnas Värdeforum. Med
lärandeseminarier, Värdecaféer, och utbildning av egna förbättringscoacher i organisationerna
har programmet byggts upp.
– Med mikrosystemperspektivet gör man förbättringar som spelar roll i vardagen. Små
förändringar leder till stora förbättringar, som i sin tur leder till att nya frågor dyker upp – som
leder till nya förändringar. Och då är arbetet med ständig kvalitetsförbättring igång.
Så kan man kortfattat beskriva arbetet med mikrosystem, som Famnas Värdeforum handlar om.
Thomas Schneider, kvalitetsansvarig på Famna och samordnare för Famnas Värdeforum,
berättar:
– Det innebär en annan syn på brukaren, klienten, patienten. Det är en person som är jämbördig
med personalen, samtidigt som alla har olika kompetens. Du som personal blir en medvandrare.
Text: Helena Sundqvist Laurin
Famnas Värdeforum, www.famna.org/vardeforum
Kontaktperson: Thomas Schneider, thomas.schneider@famna.org

Famnas Värdeforum
Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non‐profit vård och social omsorg
Anette Nilsson (anette.nilsson@lj.se,), Joakim Edvinsson (joakim.edvinsson@lj.se)
Thomas Schneider (thomas.schneider@famna.org)
Famna är branschorganisationen för non‐profit vård och social omsorg. Vi organiserar ca 30% av alla icke‐vinstutdelande vård‐ och
omsorgsproducenter i Sverige. Våra medlemmar omsätter knappt 3 Mrd kronor per år, har 5000 medarbetare och tusentals
volontärer. Famna påverkar politiska processer och erbjuder stöd för verksamhetsutveckling för sina medlemmar. Detta innebär att
Famna deltar i nationella projekt och arbetsgrupper som berör vård och social omsorg samt att vi erbjuder medlemmarna
utvecklingsmöjligheter inom områden ledarskap oh kvalitet. Famnas kansli består av fyra medarbetare som har stor erfarenhet från
non‐profit sektorn och god kännedom om de politiska processerna som styr vården och den sociala omsorgen i Sverige. Vi har ett
gediget nätverk med politik, myndigheter och andra aktörer och erbjuder medlemmarna nätverk och forum för kompetensutveckling,
y och ggemensamt lärande.
erfarenhetsutbyte

Famna och sina medlemmar har identifierat ett behov av kvalitetsarbete som tar hänsyn till
medlemmarnas värdegrund och som skapar en kultur av ständiga förbättringar. I samarbetet med
Qulturum, Landstinget i Jönköpings län, har vi grundat Famnas Värdeforum som ska ‐ som den
klassiska grekiska Akademeian ‐ vara en trädgård för kunskapsbyggande om hur vi hela tiden kan öka
värdet för de vi finns till för: patienter, brukare, boende och klienter.
I Famnas Värdeforum erbjuder vi non‐profit aktörer möjligheten att driva förbättringsprojekt i
den dagliga verksamheten samtidigt som man bygger upp en kompetens kring systematiskt
kvalitetsarbete. Parallellt med detta utbildas coacher som leder processen i förbättringsteamen.

Identifiera förbättringsproje
ekt
och utse team

Under hösten 2009 har 6 förbättringsteam deltagit med
sammanlagt 40 medarbetare och 6 coacher. Varje team
har definierat sin frågeställning och sina förbättringsmått
och har följt upp sina framsteg med mätningar.

Arbetet är upplagt kring lärandeseminarier, så kallade
Värdecaféer. Här träffas alla team och lär av varandra.
Dessa kollaborativ skapar engagemang och glädje i
förbättringsprocessen

Coacherna träffas i egna möten som delvis var
webbkonferenser. Här reflekterar man tillsammans över
svårigheter och erfarenheter och hittar lösningar och
tillvägagångssätt för att hålla processen levande.

Diplom
Mikrosystemcoach

Handledning och utbildning för coacher
Coacha
Coacher 1
heldag

Coacha
coacher 2
webb

Värdecafé 1
heldag

Coacha
coacher 3
webb

Värdecafé 2
heldag

Coacha
coacher 4
webb

Värdecafé 3
heldag

Coacha
coacher 5
webb

Värdecafé 4
heldag

Coacha
Coacher 6
heldag

En omgång pågår under 6 månader. Den
avslutas med en utställning och
en Vernissage med inbjudna gäster.

Värdecafé 5
heldag

Lärandeseminarier för coacher och förbättringsteam

Coachutbildningen avslutas
med diplom.
diplom

Vernissage
för medlemmar
och gäster

De deltagande verksamheterna definierade sin förbättringsprojekt:

Vad har vi uppnått och hur följer vi upp?
•
•

6 team med 7 coacher och 40 medarbetare har deltagit i Famnas Värdeforum
Stort intresse bland andra verksamheter inför ny omgång

•

Teamens har bedömt sin förbättringskunskap utveckling med återkommande frågor.
Deras utveckling visas i diagrammet nedan
Alla deltagare, coacher och ledningar deltar i uppföljningsenkät efter avslutning

•

Vad har vi lärt oss?
•
•
•
•
•
•

Hjälp coacherna att prioritera och begränsa uppgifterna,
det händer lätt att teamen vill jobba med allt på en gång
Ledningsrepresentation i förbättringsteamet ‐ se över och var
tydlig ang förankringen
Det behövs 5 Värdecaféer istället för 4.
En omgång bör inte gå över sommaruppehållet
 januari – juni, augusti  januari
Informera medlemmarna tidigare så att de hinner
processa deltagandet i sin verksamhet
Inkludera IT avdelningar i mätningar

Utvecklingssteg

5

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

Team 1

4

Team 2
3

Team 3

2

Team 4
Team 5

1

Team 6

0
Värdecafé 1 Värdecafé 2 Värdecafé 3 Värdecafé 4

”Det är inte svaren vi vill ha, utan nya frågor!”
Vad är kvalitetstid?

När Josephinahemmet började ett arbete med att frigöra personal för kvalitativ tid med de
boende väcktes många frågor. Och metoden som användes klingade till en början negativt i en
del öron: ordet tidsstudie väcker associationer till effektivitet och rationaliseringar – men det var
inte alls vad det var frågan om här. Det gruppen ville var att skapa mer egen tid med de boende;
ostörd tid för samtal, umgänge, promenader eller vad nu den boende hade lust att göra
tillsammans med sin kontaktperson.
– Det är sådant vi redan gör, berättar Sara Lee som är gruppens coach, men vi ville göra mer
sådant.

Oväntade resultat

Men resultaten blev inte alls vad man förväntat sig. Förutom att det blev uppenbart att de
boende har fullt med aktiviteter och program att välja – alla dagar utom torsdag förmiddag
visade sig vara fulla – hittade gruppen kvalitetstid där man inte tänkt på att den fanns: vid
förflyttningar.
– Förflyttningarna tar mycket mer tid än vi trodde. Det kan till exempel ta en halvtimme att gå
till matsalen. Men den tiden används för både vardaglig rehabilitering, personliga samtal och
sång – och är alltså samtidigt sådan kvalitetstid som vi vill ha mer av.

Diskussioner

Samtidigt startade diskussioner om vad kvalitetstid egentligen är, och hur man mäter kvalitet.
Många gånger blev det en tolkningsfråga när resultaten av enkäter och tidsstudie skulle
presenteras.
Patricia Crone, verksamhetschef, säger att Famnas Värdeforum har fått dem att se ännu
tydligare att det inte är ”en grupp äldre” som bor på Josephinahemmet, utan var och en är en
individ med egna önskningar och egen vilja. En 98-årig boende är trött efter duschen och väljer
därför att inte gå i mässan på tisdagar. Då gör hon istället pedikyr och manikyr tillsammans med
sin kontaktperson – det är kvalitetstid!

Effekter efterhand

Effekterna kanske inte alltid blir så stora omedelbart, men kommer säkert efterhand, menar Sara
Lee.
Kvalitetsarbete och ständiga förbättringar är viktigt, anser Patricia Crone:
– En verksamhet kan aldrig vara tillräckligt bra! Nu fortsätter vi arbetet efter den första
omgången i Famnas Värdeforum. Samtidigt börjar vi med en ny omgång som blir mer inriktad på
hälsovård.
Text: Helena Sundqvist Laurin
Stiftelsen Josephinahemmet, www.josephinahemmet.se
Kontaktperson: Patricia Crone, pc@josephinahemmet.se

Hur skapar vi kvalitetstid?
Stiftelsen Josephinahemmet, Bromma, www.josephinahemmet.se
Patricia Crone, Jolanta Masete, Sarah Dalnor, Marianne Lenefors, Jolanta Misiukiewicz
och Sara Lee (sl@josephinahemmet.se)

Josphinahemmet
p
är ett ålderdomshem som g
grundades av änkedrottning
g Josephina.
p
Hemmets ändamål
är att ta hand om äldre katoliker som är i behov av vård och omsorg. Vårt boende ligger i Bromma i en
egen fastighet med tillhörande trädgård, eget kapell och eget kök. Våra boendes gemensamma nämnare
är deras katolska tro vilken samtidigt är den direkta orsaken till vårt äldreboendes internationella prägel
vad gäller nationalitet och språk. Vi har idag 36 boende varav 20 är mellan 90 och 100 år.

Arbetet kring vård och omsorg tillhör huvudprocessen på Josephinahemmet. Att tillgodose de
dagliga aktiviteterna (ADL) är det centrala. I vårt tänkande fokuserar vi på ”frisk-faktorer” inte på
sjuk-faktorer
”sjuk
faktorer”. Varje boende har en egen kontaktperson.
kontaktperson Vi erbjuder aktiviteter som varierar med
årstiderna och som exempel kan nämnas: gymnastik, musik, film, opera, bingo, högläsning och
trädgårdsterapi. Specifikt för Josephinahemmet är att vi också firar mässa och läser rosenkransen
i kapellet varje dag. Det finns också tillfälle till bikt och att motta de sjukas smörjelse.
Även vår personal representerar en stor mångfald i etnicitet, språk, kompetens och profession. I
nuläget finns ett 30-tal anställda som representerar ett 10-tal olika yrkeskategorier. Bland
personalen finns även några Elisabethsystrar. Det finns flera trogna volontärer vars insats kan
bestå i högläsning, underhållning, promenader och annan samvaro med de boenden.
Arbetsresultat och förändringar följer vi upp genom observation, bedömning, uppföljning av
genomförandeplan samtal mellan kontaktperson,
kontaktperson boende och närstående
genomförandeplan,
närstående. Dessutom genomför vi
årligen boende- respektive personalenkäter.

Vi vill skapa mer ”kvalitetstid” för våra boende
- tid utöver den självklara omvårdnaden

Vad skulle du vilja göra tillsammans med din kontaktperson,
p
annan personal eller med andra
boende?

• Tidsstudie: kontaktperson antecknade arbetsuppgifter och
tidsåtgången
07.30-16.00)) under två veckor,
g g (dagpass
( gp
sammanlagt 34 svar.
• Syftet: att undersöka hur vi utnyttjar arbetstiden.
• Antagande före studien att mycket tid går åt till städning kunde
inte bekräftades. Studien fick oss däremot att inse att vi redan
arbetar en hel del med kvalitetstid integrerad i vårt arbete.

Konsekvenser:
• Har personalen tid för det?
• Tidsbrist?
• Kan städhjälp underlätta?

Förenklad utformning

Boendeintervjuer

Kvalitetstid 9%

Övrigt
21%

Tidsstudie

Vårdoch
omsorg
70%

Uppföljande
tidsstudie
juni 2010

Fortsatt arbete med kvalitetsarbete
och ständiga förbättringar …

Minskat behov
av städhjälp

”Pilotstudie 1”

”Pilotstudie 2”

Akut åtgärd: städhjälp

Individuella lösningar

• Svarsresultatet grupperades i tre olika kategorier under
en gemensam nämnare: Kvalitetstid
• Våra boende önskar mer tid med sina kontaktpersoner
för
fö att
tt t.ex.
t
promenera, samtala,
t l åka
åk till affärer
ffä
och
h
handla.

Alla medarbetare
engageras i arbetet

• Pilotstudie (5 kontaktpersoner och 13 boende) pågår två månader. Kontaktpersonerna erbjuds hjälp med
städning, tiden utnyttjas till kvalitetstid och dokumenteras genom signeringslista.
• Vissa svårigheter för kontaktpersonerna att planera kvalitetstid pga storhelger och personalens ledighet.
• Boende som är med i pilotstudien
pilotst dien har bl.a.
bl a promenerat,
promenerat påbörjat en lilivsberättelse,
sberättelse fått sällskap framför TVn,
TVn
ordnat frisyr och naglar, suttit och fikat med sin kontaktperson etc.

Förankringsprocessen
Information till övrig personal under APT, personalkonferens, via enkät och Famnas Caféblad.
Vårt arbete har fått blandade reaktioner och vissa är fortfarande avvaktande men ingen är direkt negativ.

Personalens tankar om kvalitetstid:

Vi har lärt oss att:

Vi har än en gång lärt oss att:

Vårt arbete fortsätter med:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• kvalitetstid redan integreras i
vårt arbete på olika sätt
• det inte finns någon mall
• tänka
ä k mera flexibelt
fl ib l
• kvalitetstid kan bestå av
kvalitetsmoment
• bolla idéer och skapa
möjligheter på den enskildes
villkor.

• när man lyfter ett ämne föds
nya idéer
• förändringsarbete är en
process
• attitydförändringar tar tid
• regelbunden information till
all personal är nödvändig
• planering, framförhållning,
dokumentation är viktig
• coachingrollen sprider
engagemang i gruppen

• pilotstudie till den 4 mars
• presentation på personalkonferensen i mars
• alla medarbetare engageras
i arbetet

promenera
gå ut och handla
fika
samtala,
t l lyssna,
l
ögonkontakt,
ö
k t kt
hålla i handen,
taktil massage,
titta på tv
rulla hår och nagelvård
organisera/ordna saker med boende
gemensamma aktiveter mm

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

När var och en reflekterar över sig själv
blir bemötandet gentemot de boende bättre
”Tidigare vågade jag inte säga ifrån om någon agerade fel eller inte följde rutiner. Nu vågar jag
säga till. Det är inte bara tillåtet – utan en skyldighet!”
Kommentaren kommer från en person i personalen på Rosstorps Äldreboende i Rönninge. Den
visar en viktig förändring som skett efter arbetet med kvalitetsutveckling, som skett med stöd av
Famnas Värdeforum. Gruppen från Rosstorp valde att arbeta med området bemötande och
kommunikation, och det har bland annat resulterat i sju bemötandemål. Det är ett område som
både är enormt stort, och kan brytas ned till en rannsakan och reflektion om att det är viktigt att
just jag säger hej till mina kollegor när jag kommer till jobbet på morgonen.
Arbetet i Famnas Värdeforum har väckt en nyfikenhet och genererat många nya idéer. Viktoria
Loo är sjukgymnast och coach i Rosstorps förbättringsteam. Hon berättar att man fått med sig
verktyg och sätt att tänka i det vardagliga arbetet:
– Det är ett strukturerat sätt att arbeta med kvalitet. Vi sätter upp tydliga och konkreta mål, vi
mäter resultat och vet att det är ett långsiktigt arbete. Ofta vill man ju gärna se stora resultat
direkt, men det här är bara början. Vi kommer att mötas i grupper under våren med syftet att
jobba med bemötande och kommunikation. Vi har också lärt oss hur viktigt det är med
återkoppling och att utvärdera teamarbetet.
Syftet med bemötandemålen är att skapa en öppen miljö på arbetsplatsen i kommunikationen
kring problem och konflikter. Att man ska kunna samtala konstruktivt även i konflikfyllda
situationer. – Vi vill skapa ett tillåtande klimat där alla kan lära av varandra. Alla är vi ju här
tillsammans, oavsett vilken enhet man arbetar på eller vilken yrkesgrupp man tillhör.
Eva Magnusson är chef för Rosstorps Äldreboende och tycker att kvalitetsutveckling är otroligt
viktigt för verksamheten. Just området kommunikation och bemötande är ett bra val, tycker hon
– Man kan få livligare reflektioner, var och en kan göra reflektioner kring sig själv med ett sådant
område.
Steget till att reflektera kring bemötande och kommunikation med boende och anhöriga är inte
långt. Hela tiden upptäcker man nya områden att utveckla, och det är precis så tanken med
arbetet i Famnas Värdeforum är. Det är en process, och den har just startat. Den ska skapa en
kultur av ständiga förbättringar för dem som är i centrum: de boende. Det behöver inte vara så
stora saker; ett vänligt ”hej” och ett leende kan få mycket större effekt än man tror. Det är
reflektionen och inställningen som är det viktiga.
– Det är vi som skapar arbetsmiljön, säger Viktoria Loo. Och hur vi arbetar och kommunicerar
med varandra påverkar hur våra boende har det.
Den insikten är ett viktigt resultat av kvalitetsarbetet på Rosstorps Äldreboende i Rönninge.
Text: Helena Sundqvist Laurin
Rosstorps äldreboende, www.rosstorp.nu
Kontaktperson: Viktoria Loo, viktoria@rosstorp.nu

Öppen kommunikation och
förbättrat bemötande
Rosstorps Äldreboende, www.rosstorp.nu
Anna‐Lena Gårdestig, Robin Huda, Tina Lindroos, Sassa Lindström, Fredrik Njurmark, Jorge Quintero,
Leticia Zagal, Viktoria Loo (viktoria@rosstorp.nu)

Rosstorps Äldreboende ligger vackert beläget med utsikt över sjön Flaten i
Rönninge och ägs av Filadelfiaförsamlingen.
•
•
•
•

46 vård platser för boende på sjukhem, demensboende samt korttidsboende
Multisjuka äldre, medelålder på 83 år
Ca 50 medarbetare (undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast, kock …).
Vi lägger stor vikt vid kompetens och kunnande samt arbetar aktivt med egen
kompetensutveckling.
• Trygghet, inflytande och värdighet är viktiga ledord för vårt dagliga arbete.

Rosstorps värdegrund sammanfattas som:

"Allt de DU vill att någon ska göra för dig, ska DU också göra för den du möter”
Rosstorps äldreboende har ramavtal
med sju olika kommuner

Detta innebär:
• att vi bryr oss och visar respekt
• att vi lyckas genom samarbete

Vården planeras utifrån varje enskild boendes behov och önskemål beträffande
t.ex. vardagsrutiner, kost och aktiviteter. Vi lägger stor vikt vid den enskildes behov
av integritet. Rosstorps äldreboende har sitt ursprung i kristen tradition och
erbjuder därför också andakter och gudstjänster. Maten tillagas på plats i eget kök.
De boende har stor möjlighet att påverka vilken mat som serveras och doften av
nybakat sprids ofta i hela huset. Vi arbetar konsekvent och genomgående med
kontaktmannaskap, kostråd för de boende och anhörigmöten med syftet att
tillvarata den boendes som de anhörigas önskningar, möjligheter och förväntningar
på vår omvårdnad.

• att vi utgår från individens personliga val
• att vi känner ansvar och ger trygghet
Rosstorps äldreboende placeras i toppen i Socialstyrelsens öppna jämförelser.
Våra avtalspartners genomför regelmässiga tillsyner som gett positiv och
konstruktiv feedback. Våra egna brukarundersökningar visar också på att våra
boenden är nöjda med den vård och omsorg som vi ger samtidigt som vi ständigt
arbetar med att fortsätta utveckla vårt boende.
Vi som jobbar på Rosstorps äldreboende känner stolthet över vår verksamhet, vi
älskar vårt arbete och ser det som vår uppgift att varje dag göra det bästa för att
tillgodose våra äldres behov och önskningar..

Behov, förändring och resultat:
Vårt förbättringsprojekt fokuserade på bemötande och kommunikation inom
personalgruppen, vilket kan ses som en förutsättning för en effektiv, välfungerande
och trivsam arbetsplats. Vi skapar själva till stor del vår arbetsmiljö och alla
behöver arbeta för ett positivt arbetsklimat och arbetsglädje. En medarbetarenkät
gav oss tanken att skapa gemensamma, specifika bemötandemål. Vi insåg att det är
viktigt att få alla att förstå vad ett gott bemötande innebär, vart är det vi vill nå.
Med vårt stöd i det gemensamma förbättringsarbetet skapade vi tillsammans
Rosstorps bemötandemål.
bemötandemål
”Kvalitetsgruppen har lyft upp en ibland känslig fråga till ytan och vi som
jobbar vågar prata mera direkt till varandra, det är mera tillåtet, nästan en
skyldighet så att säga att säga till någon om man upplever att denne
agerat felaktigt eller inte följt rutiner. Man vill ju vara en trevlig
arbetskamrat och inte klaga, men nu ser jag det inte längre som att jag
klagar och är elak utan är ärlig, det är en del av arbetet att våga säga till.
Det gör vi för att utvecklas och lära, inte för att peka på varandras brister”
Enhetsansvarig på två avdelningar

Implementering och nya utmaningar!
Vad kan jag kan göra för att bidra till ett bättre bemötande och en mera
öppen kommunikation? Vi måste leva som vi lär
Ny enkät kopplad till bemötandemålen för att ta reda på hur de olika
delarna av bemötandemålen fungerar.
Jobba aktivt med bemötandemål, de skall bli en naturlig del av vårt
arbetssätt.
Jobba vidare i ”diskussionsgrupper”, representerad av olika yrkeskategorier
Skapa ett forum för diskussion för att berätta, lyssna och lära av varandra.
Jobba vidare med andra utvecklingsområden.
Famnas Värdeforum inspirerar!

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

Rosstorps bemötandemål
1. Ödmjukt, öppet & respektfullt bemötande.
Tänkt efter hur du förmedlar ditt budskap (t.ex. ordval och
röstläge). Hur vill du själv bli bemött?
2. Vi pratar till varandra inte om varandra.
En öppen dialog skapar goda förutsättningar för ett bra
samarbete.
3. Vi jobbar tillsammans och hjälper varandra.
Försök att tänka mindre i termer av ”ditt och mitt”.
4. Våga säga till när något känns fel.
Prata direkt till den person det gäller och stöd varandra i detta.
5. Försök att inte inta försvarsställning.
Lyssna till konstruktiv kritik och var öppen att lära av varandra.
6. Tänk på vad du förmedlar med ditt kroppsspråk.
7. Våga ge varandra beröm!
Kom ihåg: glädje & humor gör jobbet lättare!

En lärande och idéväckande resa
Förändring tar tid. Det krävs tålamod, att se helheten och tänka långsiktigt.
Här har coachen spelat en stor roll i att peppa gruppen.
Vi har lärt oss hur vi kan arbeta med kvalitetsfrågor på ett mera strukturerat
sätt med hjälp av konkreta verktyg och mål.
Hemuppgifterna till varje Värdecafé har fört arbetsprocessen framåt. Vi har
lärt oss att planera och sätta konkreta, tydliga mål.
Sammanhanget i Famnas Värdeforum och Coacherna från Qulturum har
med sin kunskap, sitt engagemang och glada sätt varit en viktig
inspirationskälla.
Den största utmaningen ligger i att lyckas engagera hela personalstyrkan, få
alla att vilja jobba med sig själva mot gemensamma mål.
Kvalitetsarbete kräver engagemang och samarbete från alla i gruppen. Vi är
stolta över det vi har åstadkommit och visst lär man sig av svårigheterna.
Det har varit en intressant och mycket lärorik resa och vi har bara börjat!

Stiftelsen Credo bildar föreningen Credos Vänner
Stiftelsen Credo, www.credo.se
Percival Gormaz, Viktor Lindbäck, Ivar Monten, Lena Norden, Lennart Stivert, Leila Ågren-Burström
Tomas Granberg (tomas.granberg@credo.se)
Credo är en icke vinstdrivande allmännyttig stiftelse med ändamålet att bedriva organiserad konsulentstödd familjehemsvård för vuxna och
ungdomar. Credos verksamhet har funnits sedan 1990 och är verksam i hela landet. Stiftelsen Credo har kontor i Stockholm och Eslöv
där sex konsulenter arbetar varav två med verksamhetsansvar. En vald styrelse har övergripande ansvar

Famnas Värdeforum

Förening

Genom Famnas Värdeforum och arbetet med
microsystem samlade vi ett team bestående av 2
familjehemsrepresentanter, en f.d. klient, en
styrelseledamot, två konsulenter samt
verksamhetschefen för att jobba tillsammans

Syftet med en fristående förening är att samla och synliggöra erfarenheter från den
konsulentstödda familjehemsvården för vuxna och ungdomar samt att förmedla dessa
kunskaper och erfarenheter till Credos verksamhet för att på så sätt bidra till
kvalitetsutveckling.

Sept start

1:a
mätningen
(enkät)

Teamet arbetade sedan fram stadgar och lägger grund för en interimsstyrelse att börja
jobba from februari 2010

2:a
mätningen
(enkät)

Bakgrund
Efter att över tid erfarit ett stort intresse och en uttalad vilja ifrån personer
som kommit i kontakt med Credo att bidra med en insats för vår
verksamhet och på så sätt ge något tillbaka föds iden om att skapa en
plattform, ett forum för att tillvarata förvärvade erfarenheter och ge dem
möjlighet att bidra. Tanken på att bilda en intresseförening tar form.

Stadgar

Information
Credos styrelse

feb

Två enkätundersökningar genomfördes inom Credosfären som belägger och
berättigar bildandet av en förening.

Styrelse

Familjer

Personal

Klienter
Fö i
Föreningen
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Interimsstyrelse
klar

www.stadsmissionen.se
Vår vision är att Stockholm skall bli en mänskligare stad, för alla. När fler av
oss får tillgång till hälsovård, bostad, utbildning och arbete, när fler upplever
delaktighet i samhället och möjlighet att kunna forma sina liv utifrån den man
är - då blir livet i staden mänskligare för alla - oavsett kön, religion, etnisk
eller social tillhörighet.
Bostället är ett trappstegsboende för människor som lever i
h lö h S
hemlöshet.
Syftet
f med
d verksamheten
k
h
ä
är att genom stöd
öd och
h
vägledning hjälpa varje individ att bygga upp det externa
nätverk han eller hon behöver för att kunna förändra sin
livssituation.

Förbättringsområde
Strukturerade samtal med MI-karaktär.
Motiverande samtal ((engelska
g
Motivational Interviewing, MI) är en
förändringsinriktad, klientcentrerad och
samtidigt styrande samtalsmetodik.

Målet
Målet är att implementera MI i veckosamtalen och
låta MI bli ett förhållningssätt som genomsyrar
verksamheten.

Genomförande
Varje boende ska varje vecka erbjudas ett strukturerat samtal
med MI karaktär av sin vägledare. Samtalen ska vara enskilda
och uppfylla de fyra kriterier som vi formulerat för att passa
Boställets verksamhet.

Vad skapar värde
för verksamheten?
Vi valde MI som
förbättringsområde

Experthjälp!
Verksamhetschefen,
som är utbildad i MI,
gav oss några tips hur
vi ska tänka för att
komma igång.

Vad är ett
strukturerat samtal?
Vi satte upp fyra egna
kriterier:
Bekräfta
Öppna frågor
Reflektera
Sammanfatta

Handledning
Vi involverade vår
handledare i
processen med MI

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

Nu börjar vi!
Efter årsskiftet
testade vi den nya
samtalsformen och
utvärderade
resultatet

MI-utbildning
MI är en metod vi länge
velat förkovra oss i. Nu får vi
chansen att fördjupa
kunskaperna.

Våra verktyg var bland
annat dessa:

”Vi har fått ett par glasögon som gör att vi ser bättre!”
Det har förenklat förbättringsarbetet mycket – Nu agerar vi på mikronivå!”

– Mikrosystemperspektivet är viktigt. Det förstod vi nog inte i början. Då tyckte vi att vi valde en
liten bagatell att jobba med, men det har visat sig vara ett väldigt bra val.
Susanne Rosén, coach och enhetschef för familjevården inom Skyddsvärnet i Stockholm,
berättar att organisationen sedan en tid arbetar med ISO-kvalitetssäkring.
– Men det blir inte så konkret. Därför valde vi att gå med i Famnas Värdeforum. Då arbetarvi
med kvalitet från två perspektiv; både underifrån i verksamheten och uppifrån i strukturerna.
Valet i Famnas Värdeforum blev att arbeta med avvikelserapportering. Till synes en liten sak,
men resultatet har blivit så bra att många av de andra grupperna också sagt att de vill ta lärdom
och pröva samma sak i sina organisationer.

Stoppa irritation och tidstjuvar

– Avvikelserapportering handlar om att man skriver en rapport när någonting avviker och man
inte vill att det ska hända igen, säger Susanne Rosén. Det kan vara allt från att toapappret är slut
till att en klient avviker. Men det är INTE till för att man ska slå en kollega i huvudet. Syftet är att
få bort tidstjuvarna.
Ett exempel: Skyddsvärnet har bilar som bland annat används då personalen ska följa med
klienter till möten med socialtjänsten. Om bilen inte är tankad, utan man måste åka och tanka
först, är risken för irritation och sen ankomst till mötet överhängande. Alltså skrevs en
avvikelserapport, en rutin ändrades och personalen blev mindre irriterad. Bra för både klienter
och personal!

Våga ta tag i problem

– Vi hade avvikelserapporter förut också. Men eftersom det inte var förankrat varför man skulle
skriva dem och de inte resulterade i någonting så slutade alla skriva dem. Syftet då var
”kvalitetssäkring”, inte att verksamheten skulle bli bättre, berättar Susanne Rosén. Nu skriver vi
dem för att verksamheten ska bli bättre. Det handlar om att våga plocka upp problem som finns,
som man inte tagit tag i.
Rapporterna får inte peka ut enskilda medarbetare. Signalen är: det är okej att göra fel.
Möjligheten att skriva rapporten gör faktiskt att det uppstår färre irritationsmoment. Det blir
också ett effektivt sätt att hitta förbättringsområden.

Vikten av små förändringar

– Jag har fått bra vägledning och konkreta verktyg i Famnas Värdeforum. Nu fortsätter vi arbetet
med avvikelserapporteringen. Jag tänker också försöka använda mikrosystemperspektivet i min
egen enhet. Hitta vad vi kan förbättra i det dagliga jobbet – i rutiner och riktlinjer. Det gäller att
se vikten av de små, små förändringarna, och behålla enkelheten.
Text: Helena Sundqvist Laurin
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm, www.skyddsvarnet.se
Kontaktperson: Susanne Rosén, susanne.rosen@skyddsvarnet.se

Föreningen Skyddsvärnet, www.skyddsvarnet.se
Gunnar Albers,
Albers Gith Andersson,
Andersson Eva Bernerskog,
Bernerskog Fredrik Gunnarsson,
Gunnarsson Kaj Karlsson,
Karlsson Tina Stagis,
Stagis Inger A Öhman,
Öhman David Tham,
Tham
Susanne Rosén (susanne.rosen@skyddsvarnet.se)
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell förening vars målsättning är att förebygga brott och social utslagning
i samhället genom en verksamhet som syftar till social rehabilitering och genom att förmedla hjälp till självhjälp.
Klienterna ska efter avslutat deltagande i en verksamhet kunna leva ett självständigt liv fritt från kriminalitet och
missbruk. Föreningen ska bedriva olika former av behandlings- och socialt utvecklingsarbete för klienter från
Kriminalvården och socialtjänsten i Stockholmsregionen.
FÖRBÄTTRINGSPROJEKT:
Ö
Ä

En väl fungerande avvikelsehantering
Då Föreningen Skyddsvärnet under en längre tid har arbetat
med kvalitetssäkring och även vill bli certifierade enligt
ISO 9000, så beslutades det att vi skulle delta i FAMNAS
Värdeforum.
Vårt projekt i Värdeforumet var att få till stånd en fungerande
fform fför avvikelserapportering
ik l
i d
k vara llätt att använda,
d
dvs d
det ska
finnas lättillgängligt och det ska finnas en person på varje enhet
som är ansvarig för hantering och redovisning.
Vi tycker att vi har fått en bra start för detta projekt och ska nu
fortsätta implementera detta i vår organisation.

Agera

Planera

Mål: Att implementera avvikelserapporter i alla
verksamheter som ett steg i kvalitetssäkringsarbetet.
Mått: Vi mäter genom att räkna antalet inkomna
avvikelser var 14:e dag. Se diagram.

A
Antal avvikelser

Studera

Idéer: Att börja om från början, att utse en ansvarig
på varje enhet, gå ut med information och syfte till
medarbetarna, förenkla, att sätta upp som en punkt
på dagordningen, alla skriver både om avvikelser i
verksamheten och beträffande klienter.

Gör
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20‐nov

04‐dec

18‐dec

01‐jan

15‐jan

När de boende känner tillhörighet och gemenskap
ökar lusten till engagemang och aktiviteter
– De har börjat prata med varandra, säger Richard Viking, boendestödjare Pilbacken. De besöker
varandra oftare och tittar på tv tillsammans i det gemensamma tv-rummet, fortsätter han. Det
verkar som om när de boende känner tillhörighet och gemenskap ökar lusten för engagemang
och aktiviteter. Det har till och med visat sig att om någon missar sin arbetsuppgift vid
morgonsamlingen har någon annan hoppat in och hjälpt till. Personalen märker en annan
inställning bland de boende.
– De är mer engagerade, tar mer ansvar och hjälps åt. Det som verkligen känns kul att några
boende blivit mer utåtriktade och äter numer lunch på vår restaurang Magnolia. (De är
uppskattade av både restaurangpersonal och matgäster, tillägger Richard Viking. )
Den 4 november hölls det första stormötet för alla boende på Pilbacken, inom socialpsykiatrin.
Mötet är en konsekvens av det kvalitetsarbete som pågår med stöd av Famnas Värdeforum. Få
kom till mötet, men som en av deltagarna i projektet säger:
– Vi måste ha tålamod, det tar tid att arbeta in nya rutiner. När de boende förstår att de har
inflytande och att förändringar faktiskt sker kommer de att bli mer engagerade. Stora Sköndal är
en av sex organisationer som deltar i Famnas Värdeforum. Inriktningen som Pilbacken har valt
utgår ifrån att öka brukarinflytandet.
– Vi är fortfarande inne i en lärandeprocess, men visst reflekterar man nästan varje dag på hur
man borde eller kan göra för att öka de boendes livskvalitet. Där vi befinner oss nu handlar det
mycket om att bygga upp förtroende genom att hålla det vi lovar, så att de boende tycker att det
är värt att engagera sig, säger Wiwiann Malmström, en av deltagarna.
Stormötena är tänkt att hållas kontinuerligt varje månad i framtiden.
– Projektet har redan ökat kvaliteten för oss som arbetar här. Vi söker strukturer tillsammans
och måste hitta nya rutiner så att vi alla gör likadant. Det skapar goda förutsättningar för gott
samarbete. Vi har lärt oss att bryta ner stora problem i mikrosystem, vilket gör att vi löser
problem på detaljnivå och blir därmed mer effektiva, förklarar Ulla Malmqvist.
Ytterligare en ny rutin, med stöd från Värdeforumet, är att de boende på Pilbacken har
morgonsamling. Det är fortfarande för tidigt att peka på en stor förändring. Men när
medlemmar i projektet analyserar vad morgonsamlingen lett till, visar det sig att små
förändringar tillsammans faktiskt gör en stor skillnad. Steg för steg har de märkt hur boende
ändrar sitt beteende.
Att bryta utanförskap är inte en lätt sak. Men personalen har fått verktyg och en insikt om att
man kan börja i små steg. Därmed känns arbetet meningsfullt och hoppfyllt.
Text: Lisa Bood
Stiftelsen Stora Sköndal, www.storaskondal.se
Kontaktperson: Yvonne Zätterman Åberg, yvonne.zattermanaberg@storaskondal.se

Ett gott och självständigt liv

Pilbacken

‐ om hur vi ökar våra boendes inflytande
Stiftelsen Stora Sköndal – Pilbacken, www.storaskondal.se
Hege
g Aune, Pernilla Eriksson,, Ulla Malmqvist,
q , Wiwianne Malmström,, Rikard Vikingg
Liselotte Henretta, Yvonne Zätterman‐Åberg (yvonne.zattermanaberg@storaskondal.se)
HVB Pilbacken på Stiftelsen Stora Sköndal erbjuder sedan 1 januari 2007 personer med psykiska funktionsnedsättningar ett boende med kvalificerat boendestöd
och extern sysselsättning där målet är ett gott och självständigt liv. Vi finns för personer i åldern 31‐64 år. Hos oss kan man bo på institutionen eller i villa
alternativt lägenhet på Stora Sköndals område. Varje boende har två kontaktpersoner som särskilt är behjälpliga med struktur kring det vardagliga livet. Här
arbetar för närvarande 13 boendestödjare. Vi har personal dygnet runt och utgår från ESL‐metodiken.
För att våra boende skall uppnå sina mål arbetar vi med olika mikroprocesser som tar sin utgångspunkt i det individuella uppdraget. Att öka våra boendes
i fl t d är
inflytande
ä en ffortgående
t å d process där
dä morgonsamlingen
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t Rutiner
R ti
och
h arbetssätt
b t ätt kkring
i morgonsamlingen
li
h
har gåtts
ått genom och
h processen pågår
å å
ännu. Boendestödjarna träffas 2 gånger per dag för rapport och där säkerställs rutiner och arbetssätt. All personal har även processhandledning. Sedan dess har
två brukarrevisioner genomförts. Utifrån dessa har brukarinflytande och delaktighet utkristalliserat sig som ett viktigt förbättringsområde.

Våra kärnvärden är: möjliggörare, delaktighet och återhämtning.
Hur blev vi medvetna?
Genom brukarrevisionen
brukarrevisionen, som tydligt visade att de boende inte tyckte att
de var delaktiga. Det satte igång en hel kedja av processer – vår
förbättringsresa …

Dator

Boenderåd

Daglig
diskussion
Morgonsamlingen
Uppföljning och
mätning av deltagandet

Brukarrevision
Boende ej
delaktiga
Daglig
sysselsättning

Processhandledning
Hur utvecklar vi
verksamheten mot målen?

Målsättning
Att öka de boendes
inflytande

Stormöte
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Svårigheter?

• Att inte tänka så stort utan att tänka i
det lilla! Det är där det stora blir!
• Kraften att förändra finns i
verksamheten – vi kan tillsammans!

Studiebesök

Caféverksamhet
k
h t

Hur synliggör vi resultaten:
• Mätningar:
• Deltagande på morgonsamling
• Hur länge pågår
morgonsamlingarna
• ”Spinn‐off ” effekter:
• Stormöten och boenderåd
• Boende pratar med varandra
• Boende äter i matsalen
• Födelsedagstårta och onsdagskaffe
Vår hemläxa?

Dagliga
reflektioner

• Att vi glömmer bort att se det lilla – att
vi inte ser våra framsteg!
• Tålamod – att man vill gå för fort fram
• Att omgivningen inte var förberedda
på effekterna av vårt arbete
• Det är svårt att bryta ”maktlöshet”

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan
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Framtiden?
• Fortsätta att träffas
träffas, utvärdera och
utveckla
• Ha uthålligheten och hänga kvar i
utvärderingen
• Etablera detta arbetssätt på Pilbacken
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