Kvalitetsrapport 2019
Idéburet kvalitetsarbete – vad görs och hur kan det utvecklas?

FAMNA

Famna startades 2004 av åtta organisationer efter ett
gemensamt initiativ att bilda en intresseorganisation för
idéburen vård och social omsorg.1 Femton år senare,
omsätter Famnas cirka 80 medlemmar omkring
7,7 miljarder kronor och har 9 100 årsanställda.2
Famnas verksamhet finansieras främst genom medlems
avgifter och projektbidrag. Sedan 2007 har Famna också
erhållit ett statligt bidrag för utvecklings- och kvalitets
arbete.
Fr.o.m. våren 2018 är det fullständiga namnet på
organisationen Famna – riksorganisationen för idéburen
välfärd.
För mer information om Famna och dess verksamhet,
se www.famna.org
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Begreppet idéburen används genomgående för att beteckna organisationer som utan vinstsyfte driver
verksamhet och där överskottet – vinsten – återinvesteras i verksamheten. Synonymer som emellanåt
brukas är ”ideell” eller ”non profit”.
Famnas Tillväxtrapport 2018.
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Förord
Kvalitet och utveckling av den idéburna välfärden har alltsedan Famna grundades
varit en central fråga. Detta återspeglas i föreningens stadgar där det i ändamåls
paragrafen slås fast att Famna bedriver ”kvalitets- och utvecklingsarbete” och att
”medlem förväntas bedriva ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete”.
De senaste åren har mycket av Famnas insatser inom kvalitets- och utvecklingsarbete
skett inom ramen för projekt finansierade av Vinnova och Svenska ESF-Rådet.
Parallellt med dessa har Famnas Kvalitetsnätverk träffats regelbundet för erfarenhets
utbyte och omvärldsspaning.
Men vad gör medlemmarna själva när de bedriver kvalitetsarbete? För tio år sedan
undersöktes detta i en enkät bland de då 30 medlemmarna. År 2018 var det dags
igen, men denna gång i ett avsevärt mera ambitiöst upplägg. Famnas dåvarande
kvalitetssamordnare och projektchef, tekn dr Jenny Hjalmarson, utformade en fyllig
enkät för en rejäl inventering av kvalitetsarbetet. Bland frågorna fångas såväl
kvantitativa som kvalitativa aspekter in och istället för att skicka ut en skriftlig enkät
planerades för fysiska möten och besök hos medlemmarna.
De inledande tio intervjuerna, som utgjorde en pilotomgång, genomfördes av
generaldirektör Ann-Marie Begler och forskningsassistenten Lena Möller. Efter de
första tio intervjuerna modifierades frågebatteriet något och de påföljande 26
intervjuerna genomfördes av fil. mag. Johann Knigge, tillsammans med Lena Möller.
Rapporten sammanfattar rönen och är skriven av Johann Knigge.
Famnas styrelse kommer nu att mot bakgrund av slutsatserna arbeta vidare med att
stödja medlemmarnas kvalitetsarbete. Famnas årsmöte antog i fjol ett ambitiöst
tillväxtmål: till år 2030 ska den idéburna sektorn ha vuxit från idag ca 3 till 10 procent
av välfärden. Detta måste ske med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Därför är det
centralt att kvalitetsfrågorna kopplas samman med tillväxten – det ena är det andras
förutsättning och de är ömsesidigt förstärkande.
Slutligen ett stort tack till alla er Famna-medlemmar (se s. 12) som avsatt tid för
intervjuer med våra utsända. Utan er inget kvalitetsarbete och ingen rapport!
Stockholm i juni 2019
Ulrika Stuart Hamilton
Generalsekreterare
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Sammanfattning
Under hösten 2018 och våren 2019 genomförde Famna kvalitetsintervjuer med 36
medlemsorganisationer. Syftet var att ge Famna ett underlag för det fortsatta arbetet
med kvalitetsfrågor.
Intervjufrågorna berör två områden: dels kvalitetsarbetets struktur och genom
förande hos medlemmarna, dels önskemål på Famna och förslag till förbättringar.
Den första delen rör t.ex. avvikelsehantering och relationen till uppdragsgivarna i
form av avtals- och rapporteringskrav. Svaren ger en övergripande nulägesbild av
medlemmarnas kvalitetsarbete. Den andra delen av intervjuerna koncentrerar sig på
medlemmarnas önskemål och förbättringsförslag, d.v.s. hur Famna som riks
organisation för idéburen välfärd ska stötta medlemsorganisationerna.
Rapportens viktigaste slutsatser:

Famnas kvalitetsarbete
1. Kvalitetsarbetet bör tydligare integreras i Famnas övriga arbete och specifikt
kopplas till Famnas övergripande tillväxtmål Tio2030.
2. Famnas kvalitetsarbete och medlemmarnas önskemål om stöd från Famna bör
koncentreras till arbetet i nätverken och Famnas omvärldsbevakning.

Medlemmarnas kvalitetsarbete – jämförelse med studien från 2008
1. Medlemsorganisationerna bör arbeta mer aktivt med att formulera och integrera
sin värdegrund, särart och mervärde i kvalitetsarbetet. Samma slutsats betonades
för tio år sedan.
2. Behovet av att kunna mäta och följa upp hur värdegrunden, särarten och mer
värdet påverkar och värderas av brukarna – till skillnad från struktur- och process
mål – är fortsatt aktuellt.
3. Medlemsorganisationerna bör utveckla sitt kvalitetsarbete så att det omfattar hela
verksamheten, inte endast huvudprocessen.
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Bakgrund
När de offentliga monopolen monterades ned eller luckrades upp i slutet av
1980-talet och början av 1990-talet möjliggjordes för fler att axla utförarrollen av
den skattefinansierade välfärden. Runt millennieskiftet uppgick andelen ickeoffentliga utförare till 12,2 procent.1 De kommersiella företagens andel har fortsatt
att växa och är idag cirka 19 procent, medan de idéburna organisationernas andel
legat kvar på ca 3 procent. Kvalitetsfrågorna har successivt fått en allt större
betydelse vid tilldelningen av uppdragen och behovet och försöken att mäta kvalitet
i välfärdssektorn har ökat.
Famna grundades 2004 och i ändamålsparagrafen i föreningens stadgar slås fast att
Famna bedriver ”kvalitets- och utvecklingsarbete” och att ”medlem förväntas bedriva
ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete”.
I verksamhetsplanen för 2008–2009 beslutade styrelsen att prioritera arbetet med
kvalitetsutvecklingen. En enkätundersökning genomfördes 2008 för att kartlägga hur
medlemsorganisationerna då arbetade med kvalitetsfrågorna. Detta ledde till tre
förslag för Famnas arbete med kvalitetsfrågorna, i sammanfattning:
1. Behovet och formen av ett operationellt samarbeta mellan medlems
organisationerna behöver utredas.
2. Kompetensbehovet behöver utredas.
3. Den särskilda värdegrunden, drivkraften och/eller ideologin behöver tas hänsyn
till i arbetet med kvalitetsfrågorna.
Under åren som följde utvecklade Famna arbetet med kvalitetsfrågorna. I samarbete
med Qulturum/Landstinget i Jönköpings län utvecklades Famnas Värdeforum, en
metod för ledarskap och kvalitet inom vården och den sociala omsorgen. Metoden
syftar till att skapa en kultur av ständiga förbättringar för att öka värdet för dem som
vården och omsorgen finns till för.
Därtill har Famna under åren bedrivit externt finansierade projekt som t.ex. Bättre liv
för de mest sjuka äldre, VärdeEKO, Famnas kompetensforum i eHälsa, Fler vägar och
värden i vården, Famnas testbädd för en personcentrerad vård och social omsorg
samt Personcentrerad dokumentation och uppföljning (PDU).

1

Sivesind, Karl-Henrik (2016) ”Mot en skandinavisk velferdsmodell”. Institutt för samfunnsforskning.
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Famna har varit och är en aktiv medverkande i expert-, referens- och samverkans
grupper hos t.ex. Socialstyrelsen, eHälsomyndigheten, SKL och Upphandlings
myndigheten m.fl. Exempelvis har Famna varit med och utvecklat Öppna Jämförelser
och aktivt deltagit deltagit i arbetet med att ta fram SOSFS 2011:9 om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsnätverket har fortsatt att
träffas fyra gånger per år för gemensam omvärldsspaning och utbyte av erfarenheter.
Som nämnts ovan har den delen av välfärden som inte utförs av kommuner och
landsting ökat kraftigt under de senaste decennierna. Den idéburna sektorn utgör
dock bara ca 3 procentenheter, medan de kommersiella företagen utför ca
19 procentenheter.2
Det finns enligt Famna många goda skäl för att den idéburna sektorn borde växa och
vara en större del av välfärden. Det tycker även ledande landstings- och kommun
politiker som i den undersökning som Famna lät göra i slutet av förra mandatperioden
bland annat uttryckte att den idéburna sektorn ”utgör ett viktigt komplement till
offentliga och privata utförare”, ”att det viktigaste med idéburna […] är att de är
grundade i en sammanhållen filosofi” och att ”de inte drivs av vinstsyfte”. I genomsnitt
ville partipolitikerna att sektorn ska utgöra 18–20 procent av välfärden om tio år.3
Även Regering och Riksdag har uttalat ambitioner att möjliggöra för den idéburna
välfärden:4
”Regeringens bedömning är att idéburna aktörer inte bör omfattas av alla de krav
som ställs på andra aktörer för att få tillstånd att ta emot offentlig finansiering. […]
idéburna aktörer inte har samma incitament som andra aktörer att öka vinsten
genom att dra ner på kvaliteten eftersom de återinvesterar eventuella överskott i sin
verksamhet.”
”Det bedöms också som viktigt att regelverket utformas på ett sätt som kan bidra till
att de idéburna aktörernas särskilda potential tas till vara, varför regelverket för
upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster enligt regeringen
bör förenklas i så stor utsträckning som möjligt.5”
Tillväxten måste dock alltid förenas med fortsatt långsiktig och bibehållen kvalitet.

2

4
5

Senaste publicerade sammanställning inklusive jämförelser mellan Norge, Sverige och Danmark har data från år
2013, i Sivesind, Karl-Henrik (2016) ”Mot en skandinavisk velferdsmodell”. Institutt för samfunnsforskning. Senare
data (avser 2016) tyder enligt samme forskare på att de kommersiella företagen i Sverige ökat några tiondelar
medan de idéburna aktörerna sjunkit tillbaka något. I Norge är trenden den motsatta. I tidningen Dagens Samhälle
(nr 38, 2018) finns en sammanställning avseende 2017 som dock tyder på att de idéburna det året växte snabbare
än de kommersiella i vårt land. Ökningen sker dock från en låg nivå och sammantaget är ”cirka 3 procent” så nära
sanningen vi kan komma i skrivande stund.
https://www.famna.org/famna2014/wp-content/uploads/2018/04/__presentation-av-undersokning-vidpressmote-26-april-2018.pdf.
Finansutskottets betänkande 2017/18: FiU44 s. 9.
Finansutskottets betänkande 2017/18: FiU43.
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Famnas årsmöte 2018 antog ett tillväxtmål: från nuvarande ca 3 procent bör den
idéburna sektorn om drygt ett decennium vara tio procent. Målet kallas Tio2030.
Bara välfungerande verksamheter har förmågan att växa på lång sikt. Då en uthållig
utökning av verksamheterna kräver en tillväxt med bibehållen eller högre kvalitet
krävs även ur detta perspektiv ett fortsatt tydligt fokus på kvalitetsfrågorna för Famna
som riksorganisation.
Med bakgrund i detta tog styrelsen hösten 2018 beslutet att genomföra kvalitets
intervjuer bland Famnas medlemmar för att kunna värdera hur Famna ska arbeta
framåt med kvalitetsfrågorna.

Att mäta kvalitet
Flera av de intervjuade beskriver det som stundtals utmanande att arbeta med den
begreppsapparat och struktur som har sitt ursprung inom kvalitetsarbete i industrin.
Ställer man en av industrins definitioner av kvalitetsledningssystem bredvid Famnas
egna tolkning av kvalitet framgår vari en del av utmaningen ligger.
SIS (Swedish Standards Institute) – kvalitetsledningssystem syftar till att säkerställa
och öka verksamhetens kund- och intressentnytta.6
Famnas tolkning av kvalitet är att utifrån brukares, patienters eller klienters behov
uppfylla och helst överträffa de krav som ställs i lagar, avtal och verksamhetens
egna värderingar.7
Industrins metodik och begreppsapparat skiljer sig i två huvudsakliga punkter från de
verksamheter som bedrivs av Famnas medlemmar. Industrin tillverkar produkter
(varuproduktion) medan Famnas medlemmars verksamheter består i arbetet/mötet
mellan människor (tjänsteproduktion). Det är två helt skilda sätt att styra och att
organisera verksamheten på. Kvalitetsledningssystem som används i näringslivet
utgår dessutom alltid från kunden så som den är definierad i marknadsekonomin.
Vem som är ”kund” i välfärdssektorn är däremot inte alls lika självklart. Är det
kommunen/landstinget som ju betalar för tjänsten? Är det skattebetalarna som
finansierar välfärden? Eller är det den det primärt berör och hennes/hans anhöriga?
Flera intervjuade beskriver utmaningen med att mäta och värdera den faktiska
kvaliteten (resultatet) som levereras till brukaren, patienten, den boenden, kurs
deltagaren o.s.v. Mycket av kvalitetsmätningen fokuserar därför på processerna, inte
på själva resultatet.
Av det skälet kommer denna rapport inte kunna uttala något bestämt om resultatet så
som det upplevs av brukaren, patienten, de boende – eller uppdragsgivaren. Vi
begränsar oss till själva strukturerna och processerna i medlemmarnas kvalitetsarbete.
6
7

https://sis.se/standarder/verksamhetsutveckling/ledningssystem/).
Ur Famnas Kvalitetsrapport 2017, s.7.

Kvalitetsrapport 2019

9

FAMNA

Syfte
Syftet med kvalitetsintervjuerna är att ge Famna ett underlag som bidrar till arbetet
med framtagandet av en strategi för hur Famna ska arbeta med kvalitetsfrågorna
framöver och hur de ska integreras med tillväxtmålet Tio2030.
Kvalitetsintervjuerna som utfördes under hösten 2018 och början av 2019 är
utformade för att kunna besvara dessa två övergripande frågor:
1. Hur arbetar medlemsorganisationerna med kvalitetsfrågorna 2018/19?
2. Vilka önskemål och förbättringsförslag har medlemsorganisationen om hur Famna
kan stötta medlemmarna i detta arbete?

10
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Metod
Intervjuer
Undersökningen genomfördes på plats hos medlemsorganisationerna med hjälp av
intervjuer av den eller de personer som ansvarar för kvalitetsarbetet. I två fall,
Margaretagården och Grannvård, skedde intervjun via telefon och för Swedish
Empowermentcenter intervjuades VD:n på Famnas kansli. Sammanlagt har 36
intervjuer genomförts.8

Intervjumall
Vid samtliga intervjuer användes en intervjumall som är framtagen av Famnas
kvalitetssamordnare.9 Frågorna i mallen är uppdelade i sex avsnitt:
• Förhållande till uppdragsgivaren
• Kompetens
• Kvalitetsledning
• Avvikelsehantering
• Kvalitetsregister, Öppna Jämförelser m.m.
• Önskemål om stöd i kvalitetsarbetet
I varje avsnitt användes både öppna och stängda frågor för att beskriva
organisationens kvalitetsarbete.
Det är viktigt att poängtera att rapporten med hjälp av intervjusvaren endast kan
redovisa på vilket sätt och med vilken systematik kvalitetsarbetet bedrivs. Vi kan inte
med hjälp av vår egen undersökning uttala oss om den sammantagna faktiska
kvaliteten som når patienten, boende, brukare eller deltagare (även om viss sådan
data återfinns i Öppna Jämförelser och Äldreguiden).

Urval av organisationer
Ambitionen har varit att medverkande medlemsorganisationer är representativa för
Famna utifrån storlek, geografiska läge och verksamhetsområden. Sammanlagt
intervjuades 36 av totalt då 85 medlemsorganisationer.

8
9

Sedan maj 2019 har Famna 86 medlemmar.
Fram till årsskiftet 2018/2019 var Jenny Hjalmarson Famnas kvalitetssamordnare. Intervjuerna genomfördes av AnnMarie Begler och Johann Knigge samt dokumenterades av Lena Möller, se s. 5 för närmare presentation.
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Fördelning utifrån omsättning:
Storleksuppgifterna som har använts är hämtade från Tillväxtrapporten
2018. Uppgifterna i parantes är det totala antalet medlemmar.

Geografiska
fördelningen

Urval av organisationer
Kategori

Omsättning (MSEK)

Antal intervjuade

Liten

0–9,99

5 (17)

Mindre

10–49,9

12 (35)

Mellan

50–99,9

10 (15)

Större

100–199,9

2 (5)

200–

7 (8)

Omsättning (MSEK)

Antal heltidsarbetare

Medlemmar totalt

7 745

9 111

Intervjuade medlemmar

5 818

7 167

Stor

Urval av organisationer
Kategori

Stockholm, tolv intervjuer
Ersta diakoni, Stockholms Sjukhem,
Stiftelsen Stora Sköndal, Föreningen
Edsätras Vänner, Danvikshem, Bambi
Ekonomisk Förening, Kooperativet
Industrihuset, Löjtnantsgården,
Stockholms Stadsmission, Josephina
hemmet, Grannvård, Skyddsvärnet Anno
1910
Göteborg, nio intervjuer
Bräcke diakoni, Gyllenkroken, Skydds
värnet Göteborg, Göteborgs Räddnings
mission, Göteborgs Stadsmission, LaSSe
Brukarstödcenter, Mobilitetscenter,
Stiftelsen Neuberghska Ålderdoms
hemmet, Reningsborg
Skåne, fyra intervjuer
Röda Korset, ATIM Kvinnojour, Hyllie Park
Äldreboende, Furuboda Folkhögskola
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Örebro, tre intervjuer
Stiftelsen Bergslagsgårdar, SKFH (Sveriges
Kristna Familjehem), Stiftelsen Sanna
Dalarna, två intervjuer
Dormsjöskolan, Swedish Empowerment Center
Lidköping, en intervju
Hospice Gabriel
Jönköping, en intervju
Stiftelsen Torpahemmet – Anna Kjellbergs
minne (Lindgården)
Järna, en intervju
Solberga By
Jämtland, en intervju
Margaretagården
Uppsala, en intervju
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
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Organisationerna som intervjuades bedriver verksamhet inom:
Hälso- och sjukvård

Övriga Insatser		

• Specialistvård

• Hemlöshet

• Primärvård

• Jourverksamhet

• Rehabilitering

• Fältarbete

• Palliativ vård

• Rådgivning

• Rådgivning

• EU-migranter

• Psykoterapi

• Asylsökande

Social Omsorg

• Ensamkommande

• Äldreomsorg, särskilt boende

Annat

• Äldreomsorg, hemtjänst

• Utbildning/skola

• LSS/LASS-verksamhet

• Secondhand

• HVB

• Arbetsintegrering

• Familjehem

• Restaurang/Café

• Skyddat boende

• Hotell/Konferens

• Rådgivning
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Resultat från intervjuerna
Organisationen
Samtliga organisationer bedriver ett kvalitetsarbete. Majoriteten (27 av 36) bedriver
sitt arbete inom ramen för ett kvalitetsledningssystem. De organisationer som inte
har ett kvalitetsledningssystem kunde dock visa upp och beskriva ett strukturerat
arbetssätt med kvalitetsfrågor. Flera av dessa beskriver dessutom ambitionen, eller
kunde visa upp, ett pågående arbete med att bygga ett kvalitetsledningssystem. Två
organisationer, som inte omfattas av lagstadgat kvalitetsarbete, bedriver enbart
enstaka aktiviteter kopplat till kvalitetsarbetet.
Av de intervjuade organisationerna har 20 stycken personal eller egna stabs
funktioner som har kvalitetsfrågan som ett uttalat specialistansvar. I majoriteten av
organisationerna är frågan prioriterad. I 32 av 36 fall är de som ansvarar för kvalitets
arbetet del av ledningsgruppen. Att aktivt jobba med avvikelser är en självklarhet i
majoriteten av de verksamheter som besöktes.
Många av de intervjuade uttrycker dock ett behov av utveckling och förbättring. Det
gäller såväl själva strukturen för kvalitetsarbetet som mer konkreta åtgärder –
formulering av mål, utbildning av personal, digitalisering och arbetet med avvikelser,
för att ge några exempel.
Bedrivs ett kvalitetsarbete?

Organisationen har ett kvalitetsledningssystem 27
Organisationen arbetar strukturerat 7
Organisationen bedriver enstaka aktiviteter 2

14
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Vem ansvarar för kvalitetsarbetet?

Verksamhetschef/VD/Direktor 16
En roll i linjeorganisationen 11
Egen roll eller hel organisation 9

Är den som ansvarar för kvalitetsarbetet del av ledningsgruppen?

Ja 32
Nej 4

Jobbar organisationen aktivt med avvikelsehantering?

Systematiskt 27
Rapporterar 7
Inte alls 1
Anm. De totala antalet intervjuade organisationer är 36.
I ett fall framgår inte svaret i protokollet, därför summa 35.

Kvalitetsarbetet är i nästan alla verksamheter organiserat kring huvudprocessen i
organisationen. Det innebär att kvalitetsarbetet fokuserar på det arbete som sker
direkt med patienten, brukaren eller den boende. Enbart i ett fall omfattar kvalitets
arbetet hela organisationen, inklusive stödprocesserna såsom HR, ekonomi, lön,
inköp, IT mm.
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Omfattar kvalitetsarbetet hela organisationen inklusive stödprocesser?

Hela organisationen 3
Delar av stödprocessserna 1
Enbart huvudprocessen 31
Anm. De totala antalet intervjuade organisationer är 36.
I ett fall framgår inte svaret i protokollet.

Värdegrund, särart, mervärde
På organisationernas webbplatser, i verksamhetsberättelser, kvalitetsrapporter eller
årsredovisningar beskriver de flesta sin specifika värdegrund. I de fallen värde
grunden diskuterades i intervjuerna, vilka genomfördes med de kvalitetsansvariga,
hade dock många svårt att på ett tydligt sätt beskriva organisationens särart och mer
värde.
I 23 fall genomsyrar värdegrunden inte kvalitetsledningssystemet eller kvalitets
arbetet. De flesta förhåller sig i uppbyggnaden av sina kvalitetsledningssystem till
riktlinjerna från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS), SIQ-modellen,
ISO-standarden eller liknande allmänna standarder. Organisationens egen värde
grund styr oftast inte utformningen av kvalitetsarbetet.
I många fall saknades även mål, mätetal och uppföljning kopplad till den särskilda
värdegrunden.
Har organisationen en värdegrund?

Religiös 18
Annan värdegrund 14
Ingen speciﬁk 4
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Bygger kvalitetsarbetet på och/eller är värdegrunden en integrerad
del av kvalitetsarbetet?

Ja 13
Nej 23

Uppdragsgivaren/avtal
Flera organisationer jobbar under LOV- och LOU-avtal.10 Elva organisationer har IOP11 i
sina verksamheter. De flesta IOP återfinns i Västra Götalandsregionen (VGR). De 26
avtal som summeras under ”Annat” utgörs i huvudsak av direktupphandling/
direktavtal, avtal enligt fritt vårdval eller genom direkt verksamhetsbidrag.
I 22 fall gör uppdragsgivaren tillsyn på plats i organisationerna och i 19 fall görs tillsyn
från myndigheter som Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), Arbetsmiljöverket,
Livsmedelsverket och Räddningstjänsten. I 15 fall krävs inte redovisning och genom
gång av avvikelser. I de övriga 15 fall som redovisas till kommunen/socialsekreteraren
är det i majoriteten socialsekreteraren som kräver redovisning av avvikelser kopplat
till en specifik individ i form av journalföring, dvs inte hela verksamhetens arbete
med avvikelser.

10 LOV = Lagen om valfrihet. LOU = Lagen om offentlig upphandling.
11 IOP = Idéburet offentligt partnerskap.
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Vilka typer av avtal har slutits?
30
25
20
15
10
5
0
LOV

LOU

IOP

Annat

Anm. De totala antalet intervjuade organisationer
är 36. Flera organisationer jobbar med ﬂera olika
avtalstyper.

Ställs det särskilda krav på kvalitet utöver
dem som styrs av lagrummet?
20

15

10

5

0
Nej

Ja

Anm. De totala antalet intervjuade organisationer
är 36. I fem fall kunde den intervjuade inte svara
på frågan.
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Sker det uppföljning/tillsyn på plats från
uppdragsgivare/myndigheter?
12
10
8
6
4
2
0
Uppdragsgivare

Myndigheter

Både och

Ingen

Anm. De totala antalet intervjuade organisationer
är 36. I två fall kunde den intervjuade inte svara
på frågan.

Till vem har uppdragsgivaren krav på
inrapportering/redovisning av avvikelser?
15
12
9
6
3
0
Kommun/ Region/ Godman/ Kriminal- Inga krav
Social- Landsting anhöriga vården/ på rapporsekreterare
Staten
tering

Anm. De totala antalet intervjuade organisationer
är 36. I två fall kunde den intervjuade inte svara
på frågan.

Kvalitetsregister/Öppna Jämförelser
Huruvida man rapporterar till kvalitetsregister och Öppna Jämförelser skiljer sig
mycket åt, främst beroende av vilken typ av verksamhet organisationerna bedriver.
De som rapporterar använder sig dessutom enbart i fem fall aktivt av informationen
från registren i sina egna verksamheter. Flera uttrycker en avsaknad av möjligheten
att jämföra sig med liknande verksamheter. Särskilt önskar man kunna jämföra sig
med andra idéburna organisationer.
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Rapporterar man till något av de nationella
kvalitetsregistren/Öppna Jämförelser?
15
12
9
6
3
0
Kvalitetsregister

ÖJ

Både och

Inga

Anm. De totala antalet intervjuade organisationer
är 36. I två fall kunde den intervjuade inte svara
på frågan.

Använder man kunskapen från kvalitetsregister
och ÖJ i verksamheten om man rapporterar?
20

15

10

5

0
Enbart rapportering Aktivt användande av resultatet

Anm. De totala antalet intervjuade organisationer
är 36. Enbart 21 organisationer rapporterar.

Önskemål och synpunkter på Famnas kvalitetsarbete
De senaste åren har Famnas insatser inom kvalitets- och utvecklingsarbete i huvud
sak skett inom ramen för externt finansierade projekt. Finansieringen har kommit
bl.a. från Vinnova, Tillväxtverket och Svenska ESF-Rådet. Därtill har kvalitetsarbetet
bedrivits genom Kvalitetsnätverket, som träffas regelbundet ca fyra gånger per år,
och delvis i de verksamhetsspecifika nätverken.
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Då ett av rapportens primära syften är att ge Famnas styrelse och kansli ett underlag
för det fortsatta arbetet med kvalitetsfrågorna fick varje intervjuad organisation
möjligheten att beskriva sina behov och önskemål. Nedan återges några exempel av
dem som framfördes (en mer omfattande lista finns som bilaga):
”Ett bra stöd från Famna är att de bevakar lagar och låter medlemmar tycka till när
Famna är remissinstans. Det är också bra med stora projekt, som till exempel det
om e-hälsa där Famna var ett enormt stöd.”
”Kvalitetsnätverket är ett bra forum för lärande och erfarenhetsutbyte.”
”Vi skulle gärna samverka med andra för att arbeta med utveckling av
kvalitetsindikatorer.”
”Famna behöver hjälpa till med nationell bevakning och påverkan, till exempel
genom nationella arbetsgrupper och liknande…”
Då de organisationer som intervjuades skiljer sig åt både i form av verksamhets
område, geografi och storlek är det inte förvånande att omfattningen och bredden av
det som önskas av Famna är stor. Vi har valt att gruppera önskemålen i de huvud
kategorier av områden som flest medlemmar nämnde som relevanta för sitt arbete.
Vad ska Famna som riksorganisation bidra med till sina medlemmar?
30
25
20
15
10
5
0

Nätverk
Nationell
(kvalitetsbevakning
nätverk,
/Regional
fokusträﬀar, bevakning
arbetsgrupper,
workshops o.s.v.)

UppFramSpecialisthandlingar/ tagande
kompetens/
Anbud
av mätetal/ Rådgivning/
nyckeltal,
Kunskapskvalitetsbank
indikatorer

Utbildning

Projekt Benchmarking
(E-hälsa,
av teknik/
Kugghjulet) produkter

Anm. De totala antalet intervjuade organisationer är 36. Alla ﬁck nämna ﬂera alternativ.

Nätverk
Det som beskrivs som mest relevant för medlemmarnas kvalitetsarbete är kontakten
med andra medlemmar och det kunskapsutbyte som sker via nätverksträffar,
arbetsgrupper och fokusträffar. De mindre organisationerna upplever stor nytta av
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att kunna utbyta erfarenheter med större organisationer som har mer tid och
resurser.
”Kvalitetsnätverket är ett bra stöd, där kan man få tips och idéer av de större
medlemmarna som har mer muskler.”
”En fördel med de kontakter man får med andra medlemmar är också att kunna få
hjälp och stöd, om man är öppen kring vad man gör kan man bidra med den
kunskap man har och ge input till varandra.”
De större organisationerna ser en fördel i att gemensamt med andra kunna driva
frågor av mer strategisk karaktär. Intervjupersonerna i de större organisationerna har
även konkreta förslag på utvecklingen av befintliga nätverk:
• Geografisk uppdelning
• Hålla isär nationella frågor och verksamhetsspecifika frågor
• Tydliga teman för nätverksträffarna
• Mindre av ”informationsmöten” från Famna. Mer innehåll och aktivt deltagande
av medlemmarna själva.
• Ett nätverk för de personer som utför kvalitetsarbetet i det dagliga arbetet
• Möjligheten att kunna delta på distans
• Alternativ kommunikationsplattform till Facebook
Flera organisationer hade relativt få önskemål på Famna. Detta berodde då oftast på
att man är trängd, med begränsade resurser i vardagen och inte hinner med ett
aktivt deltagande i Kvalitetsnätverket. Här uttrycktes önskemålet om att kunna delta
på distans eller titta på nätverksmöten i efterhand.
Nationell bevakning
Många nämner Famnas nationella bevakning som en viktig faktor i medlemskapet
och har upplevt det som en viktig del i det egna kvalitetsarbetet.
Det finns personer bland Famnas medlemmar som sitter i nationella arbets- och
referensgrupper och Famna borde verka för att fler gör så och se över hur
kunskapsinhämtningen från dessa organiseras.
”Famna behöver hjälpa till med nationell bevakning och påverkan, till exempel
genom nationella arbetsgrupper och liknande och det behövs tydligare rutiner för
återkopplingen från de personer som sitter i dessa grupper. Det är också viktigt att
dessa personer samarbetar med Famna och att man har en struktur för hur det går
tillbaka in i organisationen, till exempel genom Kvalitetsnätverket.
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Upphandlingar/anbud
I linje med Famnas övergripande mål om Tio2030, dvs att sektorn till år 2030 ska ha
vuxit från idag ca 3 till 10 procent, har ett antal medlemsorganisationer beslutat eller
påbörjat arbetet kring en tillväxtstrategi. Många upplever en bristande vana och
kunskap om tillväxt, upphandlingar och anbud. Detta är ett område man önskar att
Famna ska bidra med att utveckla. Att denna fråga nämns så ofta i kvalitets
intervjuerna hänger ihop med att många av de intervjuade är verksamhetschefer,
direktorer eller VD:ar. Även några kvalitetsansvariga tog upp frågan om anbud och
utformning av avtalen då man upplevt vikten av att kvalitetssäkra även dessa
processer.
Framtagande av mätetal/nyckeltal, kvalitetsindikatorer
Många intervjuade upplever att det är en utmaning att mäta kvalitet. Det gäller
specifikt de mjuka värden som många idéburna organisationer fäster särskild vikt vid
och ser som en styrka.
”Det skulle också vara intressant om man inom Famna började diskutera hur man
ska mäta mjuka värden. Det kan till exempel handla om att man tar fram ett system
för självskattning och uppföljning. Det vore intressant om man kunde närma sig
resultatet av verksamheten och kunna beskriva mervärdet – vad det betyder och
hur det fungerar – det vill säga att kunna sätta ord på kvaliteten i ens arbete och
kunna visa på värdet.”
”Vi ser gärna att Famna kunde stötta i kvalitetsmätningar av olika slag, till exempel
kring hur man mäter brukarnöjdhet eller genom att ta fram ett jämförelseverktyg i
stil med Öppna Jämförelser.”
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Diskussion
Kvalitetsarbetet/kvalitetsledningssystem
Alla intervjuade medlemsorganisationerna utom två bedriver ett strukturerat
kvalitetsarbete. Majoriteten (27) använder sig av ett kvalitetsledningssystem och det
finns en stor medvetenhet om vikten av att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.
Det visar sig bland annat genom att den som ansvarar för kvalitetsarbetet sitter i
ledningsgruppen i 32 av de 36 intervjuade organisationerna.
Dock finns fortsatt ett behov av utveckling och förbättring bland många medlemmar,
både i utformningen av själva kvalitetsledningssystemen och i sakfrågor, exempelvis
avvikelsehantering. De flesta arbetar med interna resurser och beskriver ett fortsatt
behov av kunskapsutbyte inom ramen för Famna.
Vanligtvis förhåller sig organisationerna i uppbyggnaden av sitt kvalitetsarbete till
Socialstyrelsens föreskrifter. Då de flesta som intervjuades har en bakgrund och
utbildning inom vård och omsorg är det det område som man är mest bekant med.
Andra modeller/standarder, som SIQ och ISO, utnyttjas också. Enbart en av de
intervjuade organisationerna är ISO-certifierad. Det är dock nästan ingen av organisa
tionerna som inkluderar hela organisationen (d.v.s. såväl huvudprocessen som stöd
processer) i sitt systematiska kvalitetsarbete, även om några organisationer beskriver att
delar av administrationen bedriver ett eget kvalitetsarbete. Huvudprocessen i fokus
innebär att det är den del av verksamheten som pågår i direkt anknytning till patienten,
brukaren, den boende o.s.v. som är föremål för kvalitetsarbetet, men att detta alltså inte
omfattar HR-processen, löneprocessen, inköpsprocessen etc. Emellertid är även dessa
viktiga delar i förmågan att kunna bedriva verksamhet med hög kvalitet och vår
bedömning är att medlemsorganisationerna bör utveckla och utvidga sitt kvalitets
arbete åtminstone de mest kritiska stödprocesserna så att också dessa inkluderas.
Med tanke på tillväxtmålet Tio2030 och uppstarten av nya verksamheter är det
viktigt att organisationerna som har tillväxt på agendan också har kvalitetskontroll på
t.ex. sin HR-process, anbudsprocess, uppstartsprocess o.s.v.

Särart/kvalitetsindikatorer
De flesta verksamheter beskriver en tydlig värdegrund eller ideologi i sina verksamhets
berättelser, årsredovisningar eller på respektive webbplats. Många av de intervjuade
berättar om en frustration över att den specifika värdegrunden och det mervärde detta
skapar inte tas hänsyn till i de upphandlingsunderlag som kommer från kommunen
eller landstinget/regionen. Man vill att värdegrunden – särarten – ska värdesättas av
myndigheterna.
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I den nyligen utkomna antologin ”Upphandlad” beskrivs fenomenet12:
”En typ av specifika utmaningar rör de offentliga upphandlingar och hur de i låg
grad tar hänsyn till de ideella organisationernas kärnvärden eller speciella
förutsättningar.”
Där den egna särarten och mervärdet diskuteras i intervjuerna har flera dock svårt
att vara tydliga och konkreta. Det finns även en frustration över svårigheten att mäta
särarten eller som många uttrycker det, de ”mjuka värdena”. Dessa fångas enligt de
intervjuade varesig av kvalitetsregistren eller i Öppna Jämförelser, vilket gör att
många önskar att frågan prioriteras inom ramen för Famnas kvalitetsarbete.
Vikten av frågan om organisationernas särart och mervärde lyftes fram även i
kvalitetsinventeringen 2008 och har präglat såväl styrelsens som
årsmötesdiskussioner under alla år. I t.ex. kvalitetsrapporten 2017 beskrivs styrelsens
uppdrag till kansliet och en av de tre punkter som tas upp är:
• Utveckla begreppen ”särart och mervärde” i idéburna organisationer samt
utarbeta nyckelindikatorer för uppföljning av värdebaserad kvalitet.
Famna bör tillsammans med medlemmarna se över på vilket sätt arbetet med
särarten/mervärdet ska bedrivas framöver. Detta är av särskild vikt då de idéburnas
förmåga att kunna beskriva mervärdet av idéburen välfärd borde vara en
förutsättning för dess framtida relevans och förmåga att kunna nå Tio2030.

Hur ska Famna stötta medlemmarna
Bilden nedan visar de fyra aktivitetsområden som Famna har arbetat med de senaste
åren när det gäller kvalitetsarbetet, kompletterad med de huvudkategorier som
medlemmarnas önskemål sammanfattades under inom respektive kvartil.

• Kvalitetsnätverk
• Verksamhetsnätverk
• Regionala nätverk
• Arbetsgrupper
• Workshops

• Rådgivning
• Kunskapsbank
• Utbildning

Nätverk

Omvärldsbevakning

Specialistkunskap

Projekt

• Nationell påverkan
• Regional påverkan
• Remissinstans/Referens
• Specialister hos
medlemmar
• Benchmarking av
teknik/produkter

• E-hälsa
• Kugghjulet
• Vinova-projekt
• Övriga externt
ﬁnansierade projekt

12 Segnestam Larsson, Ola 2019 ”Upphandlad – Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg”, s. 17.
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Famnas huvudsakliga fokus bör ligga på de två övre kvartilerna: Nätverken och
omvärldsbevakningen. Det är nätverken och kunskapsutbytet mellan medlems
organisationerna som de intervjuade själva anger som Famnas viktigaste bidrag till
kvalitetsarbete. Här framfördes även flera förbättringsförslag, både kring nätverkens
form och innehåll. Relevanta, kontinuerliga nätverk med ett starkt fokus på de
områden som rapporten lyfter fram bör prioriteras av Famna.
Omvärldsbevakningen är det andra huvudsakliga området som lyfts fram av
medlemmarna. Här förväntas Famna som riksorganisation fortsatt spela en aktiv roll
och både bevaka och påverka. Strukturen för hur Famna tillgodogör sig den kunskap
som finns bland medlemsorganisationernas anställda som medverkar i t.ex. nationella
arbets- och referensgrupper, liksom hur den kunskapen sedan kommuniceras tillbaka
till medlemmarna, utgör ett tydligt förbättringsområde. Externt finansierade projekt
bör även i fortsättningen spela en viktig roll i Famnas arbete, men inte enbart inom
kvalitetsarbetet.
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Slutsatser
I intervjuerna framkommer att de besökta verksamheterna överlag är väl insatta och
vana att systematiskt arbeta med kvalitetsfrågorna. Det finns dock flera förbättrings
områden som framkommit och som medlemsorganisationerna själva tar upp.
Utvecklingspotentialen ligger både på den strukturella och på det mer dagsoperativa
kvalitetsarbetet.
Nedan föreslås ett antal områden som utifrån rapportens resultat bör fokuseras på:

Famna
1. Kvalitetsarbetet bör tydligare integreras i Famnas övriga arbete och specifikt
kopplas till Famnas övergripande mål Tio2030.
2. Famnas kvalitetsarbete och medlemmarnas önskemål om stöd från Famna bör
koncentreras till arbetet i nätverken och inom ramen för Famnas omvärlds
bevakning.

Medlemmarnas kvalitetsarbete
1. Precis som framkommit i enkätundersökningen 2008 bör organisationerna arbeta
mer aktivt med att formulera och integrera sin värdegrund, särart och mervärde i
sitt kvalitetsarbete.
2. Behovet av att kunna mäta och följa upp hur värdegrunden, särarten och mer
värdet påverkar och värderas av brukarna till skillnad från struktur- och process
mål är fortsatt aktuellt.
3. Medlemsorganisationerna bör utveckla sitt kvalitetsarbete till att även omfatta
hela verksamheten, eller åtminstone de mest kritiska stödprocesserna, utöver
huvudprocessen.
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Bilagor
Bilaga 1 – Intervjumall
Kvalitetsinventering Famnas medlemmar 2018
Beskriv vem/vilka som intervjuas:
Verksamhetschef?
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)?
Kvalitetsansvarig?
etc.
Beskriv vilka verksamhetsinriktningar organisationen verkar inom
Förhållande till uppdragsgivare
Vilka uppdragsgivare har ni avtal med?
Vilka typer av avtal är det (t.ex. ramavtal)? Hur sker upphandlingen (LOV, LOU?)
I avtal/uppdragsbeskrivning eller motsvarande, vilka krav ställs där på kvalitet och
uppföljning?
Hänvisar man bara till lagtext eller finns andra krav? Lovade ni något särskilt
avseende kvalitet i ert anbud?
Förekommer någon form av tillsyn från myndighet (t.ex. IVO, AMV) eller från
uppdragsgivare?
Sker det regelbundet? Har de överhuvudtaget varit med om det? etc.
Kompetens
Beskriv kompetensen i organisationen
Vilka kompetenser finns och är förknippade med specifika ansvarsområden?
T.ex Läkare, Sjuksköterskor, Kuratorer, Psykologer, Socionomer, Fysioterapeuter,
Logopeder, Arbetsterapeuter, Lärare (leg?), Diakoner etc.
Är det någon kompetens/profession/tjänst som är unik i er organisation som ni
tror skiljer er från andra liknande verksamheter?
Beskriv vilken funktion och varför?
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Vem/vilka ansvarar för kvalitetsarbetet i verksamheten?
Obs! Ingen kuggfråga; självklart är alla delaktiga men här vill vi veta mer om vilka
roller som sätter ramen för arbetet.
Ligger ansvaret inom den reguljära linjeorganisationen eller som ett eget
ansvarområde?
Finns det kvalitetschef eller motsvarande?
Finns det flera som övergripande arbetar med kvalitet?
Vem fastställer rutiner? Verksamhetschef etc?
Arbetar de med någon form av kvalitetsråd?
Ansvarig för kvalitetsarbetet i verksamheten, vilken ställning har hen i
organisationen?
Sitter i ledningsgruppen?
Kvalitetsledning
Har ni ett kvalitetsledningssystem?
(Det har troligen alla så den frågan är mer en start som leder in till fortsättningen)
Har ni någon certifiering eller motsvarande?
(T.ex. ISO? SIQ?)
Vilka delar ingår i kvalitetsledningssystemet?
HSL?
SoL?
Arbetsmiljölagen?
Personalhandbok?
Annat?
Vilka i organisationen har tillgång till kvalitetsledningssystemet, och hur?
Här önskar vi ngn form av beskrivning av kvalitetsledningssystemets struktur i stort.
Använder de något IT-stöd? Vilket? Är det ”bara” mappar i word? Kan personalen
komma åt det från telefonen? Eller något däremellan. Om några använder pärmar
med papper är det också intressant…
Be att få se och beskriv övergripande. Det intressanta är om alla har enkel tillgång
och hur man löser det så att alla berörda får veta om nya rutiner, liksom hur man vet
att arbetet sker i enlighet med rutiner.
Hur säkerställer ni allas delaktighet i kvalitetsarbetet?
Uppföljning/ dialog etc
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Finns det någon årscykel/ aktivitetsplanering etc. för att systematisera
utvecklingen av ledningssystemet?
Gör man någon revision? Vem gör den? Hur och när bevakar man lagändringar, nya
föreskrifter eller hur tar man tillvara lärande i organisationen som leder till att
förändringar behövs?
Detta kan redan ha beskrivits i svaret på tidigare frågor…
Gör ni egna verksamhetsuppföljningar avseende kvalitet i verksamheten?
Sker revisioner i verksamheten där man säkerställer att man gör vad man lovar?
Beskriv i så fall gärna vad?
Avvikelsehantering
Beskriv hur ni arbetar med avvikelser
Försök att fånga helheten, hur och när och vem skriver? Läggs de in i system? Hur
följs de upp? På individnivå eller aggregerad nivå eller en combo?
Skriver alla avvikelser?
Hur sammanställs avvikelserna?
Har uppdragsgivaren (kommun/ landsting) krav på inrapportering av avvikelser?
Rapporteras det över på något vis, ställer de krav på hur det görs och vilka avvikelser
som hanteras etc.?
Kvalitetsregister, Öppna Jämförelser mm
Rapporterar ni till något av de nationella kvalitetsregistren?
Exempel är Senior Alert, Palliativa registret, BPSD eller något av alla patientregister,
se http://kvalitetsregister.se/hittaregister.1815.html
Om ja beskriv gärna vilka men OM det är typ Ersta eller ngt annat sjukhus så behövs
inte alla diagnosrelaterade! Möjligen bara höra om de brukar eller mot förmodan
undviker något (det kan finnas skäl)
Medverkar ni i Öppna Jämförelser (ÖJ)?
Enhetsundersökningar? Brukarundersökningar? Ev utvecklar man hur man stimulerar
till ökad svarsfrekvens om det görs?
Hur använder ni kunskap från kvalitetsregister och ÖJ i verksamheten?
Visas den upp i något sammanhang? Jämför man sig med andra? Fördjupar man
kunskapen utifrån verksamhetens svar? Leder det till förbättringsarbeten? Beställer
ni kompletta data från register/ socialstyrelsen om ni inte kan hitta allt på respektive
myndighets webbplats?
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Önskemål om stöd i Kvalitetsarbetet
Finns det något ni önskar mer stöd med från Famna?
Önskelista, föreläsningar, utbildning etc.
Har ni goda exempel ni vill dela med er av till kollegor i Kvalitetsnätverket?
Kan också vara önskemål på teman eller form för nätverksmöten
Om frågorna:
Tycker ni att frågorna vi ställt gett er möjlighet att beskriva ert kvalitetsarbete?
Saknar ni någon fråga?
(Idéer för verksamhetsutveckling
Har ni några pågående förbättringsarbeten som ni tror kommer leda till förnyade
arbetssätt?
Har ni projekt i verksamheten som är hel-/ delfinansierade med pengar från t.ex.
Vinnova, Arvsfonden, Svenska ESF-Rådet eller annan myndighet?
Om ja, hur finansieras verksamheten/innovationen efter projekttidens slut?
Om ja, hur implementeras och sprids innovationen efter projekttidens slut?)
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Bilaga 2 – Sammanställning av medlemmarnas önskemål
• Utbildning ”såhär bygger du ett
kvalitetsledningssystem i din
organisation”

• Kvalitetsnätverket geografiskt för långt
till Stockholm

• Fokusträffar

• Synliggöra idéburet inom LOV

• Samarbete via att göra revisioner på
varandra

• Få hjälp med att mäta kännedomen
bland allmänheten om sin org

• Stöd i anbudsprocess

• Hjälp med att hitta IT-system

• Fler arbetsgrupper

• Hur arbetar man i korta avtalstider

• Styrelseutbildning

• Det måste finnas tydliga rutiner för
dem som sitter i nationella
arbetsgrupper hur informationen
därifrån ska återföras till Famna

• Facebook ingen bra plattform
• Olika nätverk baserad på hur långt
• Hjälp med Indikatorer på mjuka
man har kommit, verksamhet, storlek,
värden
geografi
• Påverka upphandlingsinnehållet
• Hur mäter man mjuka värden (system
för självskattning uppföljning) beskriva • Famna ska fokusera på påverkans
arbetet nationellt
det mervärdet man tillför

• Mindre religiös tonvikt
• Utbildning inom kvalitetsfrågor i
IOP-avtal
• Tillsammans med andra medlemmar
diskutera vad som är de idéburnas
särart
• Sammanställa hur avtalskraven ser ut i
de olika Regionerna, Kommunerna
• Hjälp med avtalsfrågor

• Skilja på kvalitetsfrågor och bransch
specifika frågor
• Påverka IVO
• Fast agenda för nätverket på årsbasis
med olika teman per träff
• E-hälsoprojektet mer av det

• Mallar Checklistor
• Gemensamt jämförelseverktyg för
Famnas medlemmar
• Omvärldsbevaka nya föreskrifter/lagar
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