Kvalitetsrapport 2020

Idéburet kvalitetsarbete i coronatider

FAMNA

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd – startades
2004 av åtta organisationer efter ett gemensamt initiativ att
bilda en intresseorganisation för idéburen vård och social
omsorg.1 Sexton år senare omsätter Famnas 96 medlemmar
8,2 miljarder kronor och har cirka 9 700 årsanställda.
Famnas verksamhet finansieras främst genom medlems
avgifter och projektbidrag. Sedan 2007 har Famna också
erhållit ett statligt bidrag för utvecklings- och kvalitets
arbete.
Från och med 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

1

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”, ”non-profit” eller ”not for profit”.
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Förord
När coronapandemin bröt ut i mars 2020 påverkades Famnas medlemmar mycket
påtagligt. Sjukvård, äldreomsorg, socialt arbete bland hemlösa eller andra utsatta
personer befinner sig i frontlinjen för covid19-hanteringen. Våren 2020 ställdes
verksamheter om eller fick ställas in. Nya rutiner etablerades, med fokus på
skyddsutrustning och nya krav på de anställda. Pandemin har förstås präglat det
löpande kvalitetsarbetet hos medlemmarna, men också Famnas aktiviteter har
anpassats och ställts om. Vår kvalitets- och utvecklingsansvariga har ägnat mycket tid
åt (digitala) möten med Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och andra
myndigheter för att ta del av information och råd, men också för att föra fram
medlemmarnas synpunkter och erfarenheter. I skrivande stund är pandemin långt
ifrån över. Mycket tyder på att vi ännu en tid får fortsätta med digitala träffar inom
våra nätverk.
Famnas kvalitetsarbete är alltsedan föreningen grundades en central del av
medlemskapet. I föreningens stadgar återspeglas detta i ändamålsparagrafen där det
slås fast att Famna bedriver ”kvalitets- och utvecklingsarbete” och att ”medlem
förväntas bedriva ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete”.
Årets kvalitetsrapport är en uppföljning av 2019 års beskrivning och analys av
medlemmarnas kvalitetsarbete. I ljuset av coronan bedömdes det som viktigt att
följa upp tidigare undersökning och se vilka av medlemmarnas behov och synpunkter
som fortfarande är relevanta, och inte minst att fånga in vilka önskemål och behov
som finns inför 2021. Metoden blev därför en omfattande enkätundersökning bland
våra medlemmar.
Rapporten är framtagen av två av Famnas praktikanter under höstterminen 2020:
Simon Thulin, student vid Lunds universitet, som varit behjälplig med enkät och
diagramanalys, och Elsa Thomas, masterstudent vid Stockholms universitet, som
författat texten. För analys och slutsatser står Famnas kvalitets- och utvecklingsansvariga, Silvia Rexinger.
Jag vill tacka alla tre för goda insatser med utarbetandet av denna rapport.
Sist men inte minst vill jag också tacka alla de medlemmar (53 stycken) som avsatt tid
för att besvara vår enkät och som därmed bidragit med ytterligare kunskap till vårt
fortsatta kvalitetsarbete. Utan er, ingen rapport!
Stockholm i januari 2021
Ulrika Stuart Hamilton
Generalsekreterare
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Sammanfattning
Under hösten 2020 genomförde Famna en enkätundersökning bland sina
medlemmar. Syftet var att ge Famna ett underlag för det fortsatta arbetet med
kvalitetsfrågor.
Frågorna i enkäten undersöker huruvida slutsatserna från 2019 års kvalitetsrapport
är fortsatt relevanta, samt om det har uppkommit nya behov till följd av corona
pandemin som kom att prägla kvalitetsarbetet under 2020. Resultaten redovisas i tre
delar: En återblick på slutsatserna i 2019 år kvalitetsrapport, Famnas Kvalitetsnätverk
och kvalitetsarbetet under 2020, och Inför kvalitetsarbetet 2021. Svaren ger dels en
övergripande bild av vad medlemmarna har för behov och önskemål gällande
kvalitetsarbetet 2021, dels hur medlemmarna uppfattar det kvalitetsarbete som
utförs inom ramen för Famnas kvalitetsnätverk.
Rapportens viktigaste slutsatser:
• Famna och medlemmarna ska under år 2021 fortsatt arbeta efter slutsatserna i
2019 års Kvalitetsrapport:

Slutsatserna från 2019 års Kvalitetsrapport
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
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
mervärdet påverkar och värderas av brukarna – till skillnad från struktur- och
processmål – är fortsatt aktuellt.
3. Medlemsorganisationerna bör utveckla sitt kvalitetsarbete så att det
omfattar hela verksamheten, inte endast huvudprocessen.
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• Från Famnas sida finns utvecklingspotential gällande Kvalitetsnätverket där det
finns behov av mer information om dess existens och syfte. Även om metoden för
att arbeta med kvalitet inom nätverket uppskattas efterfrågas mer variation
gällande verksamhetsområden och att innehållet spänner över fler områden
kopplat till kvalitetsarbetet.
• Medlemmarna önskar mer kunskap och stöd i hur en verksamhet kan ställas om i
tider av kris. Detta önskas på sikt inkluderas i arbetet med kvalitet och hållbarhet.
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Bakgrund
Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd har tillsammans med sina

medlemmar bedrivit kvalitetsarbete sedan 2009. Famnas kvalitetsarbete tar avstamp
i Swedish Institute for Quality (SIQ) vars definition av kvalitet innefattar ett kund
fokus, samt ett bredare perspektiv som omfattar engagerade medarbetare och
hållbarhet.1 En viktig distinktion är dock att Famnas medlemmar inte bedriver
verksamheter för kunder, verksamheterna drivs för, och i vissa fall tillsammans, med
de människor som verksamheten finns till för.
Kvalitetsarbetet utgår från de idéer och värderingar som utgör kärnan av
medlemmarnas verksamheter. För att uppnå långsiktig hållbarhet bör kvalitets
arbetet dock genomsyra hela organisationen: från det administrativa till att skapa
värde för dem vården och omsorgen finns till för: patienter, brukare, boende och
klienter. Att arbeta med kvalitet är en pågående process som innefattar utveckling,
samverkan och lärande. Genom arbetet skapas förutsättningen för att skapa värde
för de människor som behöver vård och social omsorg, men också för att utveckla
välfärden i stort. Kvalitetsarbetet innebär att hela verksamheten präglas av
värderingar och innovativa idéer. Kvalitet innebär en form av mervärde som präglar
medlemsorganisationernas verksamheter.
Enligt ändamålsparagrafen i föreningens stadgar bedriver Famna ”kvalitets- och
utvecklingsarbete” och ”medlem(mar) förväntas bedriva ett ständigt pågående
kvalitetsutvecklingsarbete”. Redan från början har grunden för kvalitetsarbetet varit
att:
• skapa förutsättningar för samarbete mellan medlemsorganisationerna.
• vara lyhörda inför och erbjuda medlemmar kompetensutveckling i systematiskt
kvalitetsarbete.
• belysa och ta hänsyn till den särskilda värdegrunden, drivkraften eller ideologin i
kvalitetsarbetet.
En av slutsatserna i 2019 års kvalitetsrapport var att medlemmarnas kvalitetsarbete
ska fokusera på helheten, dvs omfatta huvudprocessen (dvs kärnverksamheten i
direkt anknytning till patienten, brukaren, den boende osv.), liksom HR-processen,
löneprocessen och inköpsprocessen med flera stödfunktioner. Helhetsperspektivet i
kvalitetsarbetet är även en förutsättning för Famnas mål ”Tio2030” som innebär att
den del av välfärden som utförs av idéburna aktörer ska öka från dagens 3 procent till
10 procent år 2030.2
1
2

Swedish Institute of Quality ”Den femte kvalitetsvågen” https://www.siq.se/om-oss/femte-kvalitetsvagen/
Famna Tio2030 https://www.famna.org/var-verksamhet/tio2030-nu-det-ar-dags-att-lata-ideburen-valfard-vaxa/
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Kvalitetsarbetet under corona-pandemin
Under 2020 har Famna bedrivit kvalitetsarbete genom nationella nätverksträffar
inom olika verksamhetsfält och frågor, till exempel Kvalitetsnätverket, LSS-nätverket
och Äldreomsorgsnätverket, men också regionala och lokala nätverk: till exempel
Famna Väst och Famna Stockholm, som bl a har ett LSS-nätverk. Famna har även
bedrivit kompetensutvecklingsprojekten Kugghjulet – kunskap, utveckling, gemen
skap – ett projekt för att stötta arbetsintegrerade sociala företag och Tillväxt
projektet, samt deltagit i referensgrupper3 till utredningar och utgjort remiss
instans4. Sedan slutet av februari 2020 har insatserna präglats av pandemin och
många förslag till förordningar p g a att pandemin har krävt snabba åtgärder och
korta remisstider. I regel brukar Famna samla in synpunkter från medlemmar
gällande remissvar, vilket inte har varit möjligt i samma utsträckning p g a korta
remisstider och/eller den ansträngda situationen bland medlemmarna. Famna har
därför svarat på de remisser där den relevanta kunskapen redan funnits på kansliet,
och avstått från att svara när det inte fanns möjlighet att förankra svaret med
medlemmarna.
Från slutet av mars 2020 utfördes samtliga möten digitalt. Insatserna har haft syftet
att bidra till att förbättra förutsättningarna för medlemmarnas verksamheter, belysa
medlemmarnas särskilda organisationsform och mervärde, samt skapa möjligheter
till samverkan och kunskapsutbyte.
Coronan har haft stora effekter på hela samhället och Famnas medlemmar är inga
undantag, tvärtom. Till följd av pandemin har många medlemmar fått ställa in vissa
verksamheter och ställa om andra delar. Det sociala arbetet har skalats upp och
idéburna vårdgivare har bistått den ansträngda offentliga vården. För många
medlemmar har det varit ett intensivt och arbetsamt år; fler vårdtagare och
personal har varit sjuka, verksamheter har fått ställa om med kort varsel, många har
oroats över att kunna klara av den höga arbetsbelastningen i kombination med en
osäker ekonomi för delar som inte kunnat genomföras enligt plan med minskade
intäkter som följd.
Den ansträngda situationen har märkbart påverkat kvalitetsarbetet. Famnas kansli
har noterat att fler medlemmar hör av sig om råd och stöd gällande kvalitetsfrågor,
regionala och nationella råd och riktlinjer, samt huruvida de omfattas av pandemi
relaterade statliga stöd. Samtidigt har andra medlemmar hört av sig mindre än
vanligt, och inte heller deltagit i samma utsträckning i nätverksmötena.
Verksamheterna som medlemmarna bedriver varierar stort vilket gör att kvalitets
arbetet skiljer sig åt. Oavsett verksamhet har pandemin haft stor inverkan på de
flesta medlemmars arbete. Därför lägger inte 2020 års kvalitetsrapport fokus på att
3
4

Se bilaga 1.
Remissvar återfinns på Famnas hemsida: https://www.famna.org/mediabibliotek/remissvar/
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utvärdera medlemmarnas kvalitetsarbete under det gångna året. Kvalitetsrapporten
fokuserar istället på behoven bland medlemmarna inför 2021 års kvalitetsarbete,
och särskilt huruvida det har uppkommit nya behov till följd av pandemin. Famna
lägger stor vikt av att det kvalitetsarbetet som Famna bedriver är förankrat och
aktuellt för medlemmarna som insatserna är till för.
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Syfte
Syftet med årets kvalitetsrapport är att skapa ett underlag som bidrar till en strategi
för kvalitetsarbetet 2021. En enkätundersökning som utfördes i slutet av 20205 ligger
till grund för rapporten. Enkätundersökningen utgår från resultaten och slutsatserna
av 2019 års kvalitetsrapport6 med syftet att utvärdera Famnas insatser under året,
samt undersöka hur behoven ser ut bland medlemmarna inför 2021.

Slutsatserna från 2019 års Kvalitetsrapport
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
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
mervärdet påverkar och värderas av brukarna – till skillnad från struktur- och
processmål – är fortsatt aktuellt.
3. Medlemsorganisationerna bör utveckla sitt kvalitetsarbete så att det
omfattar hela verksamheten, inte endast huvudprocessen.

Målet är även att identifiera eventuella nya behov som har uppkommit till följd av
Corona-pandemin.
• Hur tycker medlemmarna att Famnas insatser gällande kvalitetsnätverksträffar har
fungerat under 2020?
• Vad finns det för behov bland medlemmarna gällande kvalitetsarbetet 2021?

5
6

Se bilaga 2.
Famnas Kvalitetsrapport 2019 https://www.famna.org/wp-content/uploads/2019/10/Famnaskvalitetsrapport-2019.pdf
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Metod
Famna skickade ut en digital enkät till samtliga

dåvarande 96 medlemmar, varav 53 stycken svarade
på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på
54 procent.

Geografisk fördelning
Stockholm

20

Göteborg

8

Järna

4

Malmö

3

Uppsala

2

Örebro

2

Bullmark

1

Eskilstuna

1

Finspång

1

Jönköping

1

Klintehamn

1

Lidköping

1

Linköping

1

Mörsil

1

Nykvarn

1

Rimbo

1

Sundsvall

1

Umeå

1

Vingåker

1

Åkersberga

1
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Organisationerna som svarade på enkäten bedriver verksamhet inom:
Hälso- och sjukvård

Social omsorg

Övrigt

Rehabilitering

Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)

Arbetsintegrerade sociala företag (ASF)

Rådgivning

Familjehem

Jourverksamhet

Palliativ vård

Skyddat boende

Rådgivning

Specialistvård

Rådgivning

Hemlöshet

Primärvård

Hemtjänst

EU-migranter

Psykoterapi

Hem för vård eller boende (HVB)

Asylsökande

Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Ensamkommande
Fältarbete

Respondenternas omsättning och storlekskategori:
Kategori

Omsättning 2019 (mkr)

Antal respondenter

Small

0–9,99

11

Medium

10–49,9

12

Large

50–99,9

19

Extra Large

100–

11

Totalt

53

Respondenternas roll i organisationen:

Verksamhetschef/VD eller liknande 36 st
Kvalitetsansvarig (eller liknande titel/funktion) 10 st
Övrigt (t.ex enhetsansvarig, administrativ chef) 7 st
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Resultat
Merparten av de medlemmar som har svarat på enkäten är positiva till arbetet som
Famna har bedrivit under det gångna året. Många skriver att de uppskattar det stöd
som Famna erbjuder, samt att kunskapsutbytet och samarbetet med andra
medlemmar genom nätverken har varit värdefullt.
Resultaten från enkäten presenteras nedan i tre delar: En återblick på slutsatserna i
2019 års kvalitetsrapport, Famnas kvalitetsnätverk och kvalitetsarbetet under 2020,
och Inför kvalitetsarbetet 2021.

En återblick på slutsatserna i 2019 års kvalitetsrapport
För att undersöka om slutsatserna från 2019 års undersökning fortfarande är
relevanta för medlemmarna, bestod den första delen av enkäten av frågor som
utgick från slutsatserna i 2019 års kvalitetsrapport. Medlemmarna fick frågan om de
fem slutsatserna är fortsatt aktuella för kvalitetsarbetet 2021. Svaren redovisas i
procentenheter.
Kvalitetsarbetet bör tydligare integreras i Famnas övriga arbete och
speciﬁkt kopplas till Famnas övergripande tillväxtmål Tio2030

Ja
Nej
Delvis
Vet ej

”Kvalitet manifesteras i mötet med dem vi finns till för, kvalitet och tillväxt går
hand i hand!” – Medlem.
”Ett svårt område där stöd behövs. Inte minst i mindre organisationer.” – Medlem.
Flera av medlemmarna skriver att kvalitet är en förutsättning för tillväxt. Många lyfter
att kvalitet gör att idéburna organisationer kan möta brukare, patienter och boende
på bästa sätt och samtidigt vara konkurrenskraftiga. Medlemmarna uttrycker att
kvalitetsarbetet är någonting som de behöver utbildning och stöd i att ta fram
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metoder och struktur för i sina verksamheter, och för att kunna skapa kontinuitet i
arbetet.
Famnas kvalitetsarbete och medlemmarnas önskemål om stöd från Famna
bör koncentreras till arbetet i nätverken och Famnas omvärldsbevakning

Ja
Nej
Delvis
Vet ej

”Det är jättebra att få löpande uppdateringar…det skapar trygghet och ger stöd
till våra beslut!” – Medlem.
”Det är givande att arbeta i mindre sammanhang. Man får tips och idéer från
andra aktörer och i bästa fall kan man även själv bidra till kvalitetsarbetet hos
andra aktörer.” – Medlem.
Fler medlemmar skriver att de har uppskattat Famnas arbete med
omvärldsbevakning och information om aktuella frågor. Även om informationen inte
direkt berör den egna verksamheten finns ett intresse bland medlemmarna att hålla
sig uppdaterade. Omvärldsbevakningen och informationsinsatser är även ett sätt att
samla sektorn, något som fler påpekar är viktigt.
Medlemsorganisationerna bör arbeta mer aktivt med att formulera och
integrera sin värdegrund, särart och mervärde i kvalitetsarbetet

Ja
Nej
Delvis
Vet ej
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Behovet av att kunna mäta och följa upp hur värdegrunden, särarten och
mervärdet påverkar och värderas av brukarna – till skillnad från struktur- och
processmål är fortsatt aktuellt

Ja
Nej
Delvis
Vet ej

”Vårt ledningssystem vilar stadigt på värdegrunden så denna slutsats blir mer en
påminnelse om det vi redan gör.” – Medlem.
”Allt vi gör utgår från vår värdegrund. Utmaningen är att levandegöra den. Det är
först när vi ser vår värdegrund i beteende som den betyder något.” – Medlem.
”Diskussionen om värdegrund och mervärde måste hållas levande i
organisationen hela tiden. Ju bättre vi blir på att kommunicera den, desto bättre
är våra tillväxtmöjligheter.” – Medlem.
Medlemmarnas svar angående värdegrund, särart och mervärde visar att detta är
viktiga frågor att arbeta aktivt med. En del av dem som har svarat ”Nej” eller ”Delvis”
skriver att de redan arbetar aktivt med begreppen inom sin organisation. Resultaten
bör dock inte tolkas som att dessa medlemmar inte tycker att det är viktigt, utan
snarare visar det på att medlemmarna arbetar med begreppen på olika sätt.
Medlemsorganisationerna bör utveckla sitt kvalitetsarbete så att det omfattar
hela verksamheten, inte bara huvudprocessen

Ja
Nej
Delvis
Vet ej
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”Verksamheten består av flera delar till en helhet. Att förstå sammanhanget gör
oss starka.” – Medlem.
”Kvalitetsarbetet tar tid och kraft vilket innebär prioriteringar. Det är därför
viktigast att fokusera på huvudprocessen.” – Medlem.
Medlemmarnas svar på frågan om huruvida kvalitetsarbetet ska fokusera på
huvudprocessen eller hela verksamheten varierar starkt. De respondenter som
tycker att kvalitetsarbetet ska omfatta hela verksamheten, och inte endast
huvudprocessen, har skrivit att kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv handlar om att
deras värdegrund bör prägla hela verksamheten. De som tycker att kvalitetsarbetet
bör koncentreras till huvudprocessen, skriver bland annat att det är en fråga om
prioritering av tid och resurser, att de bedriver nya eller fler sorters verksamheter
och därför behöver kvalitetsarbetet anpassas till de specifika verksamhetens
förutsättningar och behov.
Vad Famna ska bidra med till sina medlemmar under 2021. Antal svar.
Nätverk (Kvalitetsnätverk, fokusträﬀar, arbetsgrupper,
workshops osv.) 50
Nationell bevakning/regional bevakning 42
Framtagande av mätetal/nyckeltal, kvalitetsindikatorer 27
Upphandlingar/anbud 21
Specialistkompetens/rådgivning/kunskapsbank 21
Utbildning 19
Projekt (Tillväxtprojekt, Kugghjulet osv.) 7
Benchmarking av teknik/produkter 7

I frågan om vad medlemmarna önskar att Famna ska bidra med ombads
respondenterna välja upp till fyra alternativ de ansåg vara viktigast. Resultaten är
därför redovisade i antal svar.
Nätverk, nationell och regional bevakning, framtagande av mätetal, nyckeltal och
indikationer är enligt respondenterna de tre viktigaste områdena i Famnas bidrag till
sina medlemmar. Detta återges även i svaren ovan eftersom fler respondenter håller
med om att nätverken bör ägnas åt kvalitetsfrågor och omvärldsbevakning.
Vissa medlemmar skriver att de önskar att Famna bidrar genom att fortsätta samla
sektorn, att återinföra arbetet med Värdeforum, att ge råd och stöd i hur
organisationer kan ställa om sin verksamhet i tider av kris (så som pandemi), och att
se till små organisationers förutsättningar.
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2019 års kvalitetsrapport sammanställde hur Famna ska stötta medlemmarna utifrån
fyra områden: nätverk, omvärldsbevakning, specialistkunskap och projekt. Slutsatsen
utifrån 2019 års undersökning var att Famnas huvudsakliga fokus ska vara nätverk
och omvärldsbevakning. För 2020 års kvalitetsrapport inventerades vilka av under
rubrikerna för vardera område som fortfarande var mest aktuellt för medlemmarna.
Önskemål om hur Famna ska stötta medlemmarna 2019
• 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

Källa: Famnas kvalitetsrapport 2019

Bilden ovan visar de fyra aktivitetsområden som Famna har arbetat med de senaste
åren när det gäller kvalitetsarbetet, kompletterad med underkategorier baserat på
medlemmarnas önskemål från Kvalitetsrapporten 2019.
I enkäten för detta års kvalitetsrapport tillfrågades medlemmarna om vilka
underkategorier inom nätverk, omvärldsbevakning, specialistkunskap och projekt de
ansåg vara mest relevant, samt fick möjlighet att skriva om det har tillkommit nya
behov.
Resultaten från enkäten visar att medlemmarnas önskemål om hur Famna kan stötta
dem i deras kvalitetsarbete är mycket lika resultaten i 2019 års kvalitetsrapport.
Tabellen nedan visar underkategorierna rangordnade efter relevans.
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Önskemål om hur Famna ska stötta medlemmarna 2021
• Verksamhetsnätverk
(t.ex. LSS-nätverk och
familjehemsnätverk
• Kvalitetsnätverk
• Arbetsgrupper och
workshops

• Rådgivning
• Kunskapsbank
• Utbildning

Nätverk

Omvärldsbevakning

Specialistkunskap

Projekt

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

• Kompetensutveckling och ledarskap
• Innovationer
• Tillväxt
• Arbetsintegrerade sociala
verksamheter

Frågan om vilka projekt som medlemmarna anser vara mest relevanta för deras
kvalitetsarbete utgick från de år 2020 aktuella projekten. Här avviker därför
medlemmarnas önskemål från den tidigare rapporten.
Medlemmarna skriver specifika önskningar om att bland annat:
• Få stöd i juridiska frågor, särskilt kopplat till IOP-överenskommelser med region och
kommun.
• Famna ska fortsätta förmedla idéburna verksamheters särart och mervärde.
• Driva påverkansarbete om behovet att öka resurstilldelningen inom verksamheter
som driver äldreboende.
• Samordna större projektansökningar.
• Få stöd inom kommunikationen om kvalitet och mer specifikt om organisationen
kan formulera kvalitetsmål och kvalitetsrapporter.
• Få stöd i hur medlemmarna kan förmedla kopplingen mellan värdegrund och
kvalitet.
• Få stöd med digitalisering.

Famnas kvalitetsnätverk och kvalitetsarbetet under 2020
I denna del presenteras resultaten från 2020 års enkät om vad medlemmarna tycker
om Famnas kvalitetsnätverk. Kvalitetsnätverket utgör det huvudsakliga forumet där
Famna trots pandemin har stöttat medlemmarna i deras kvalitetsarbete under 2020.
Svaren redovisas i procentenheter.
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Känner du till att Famna har ett internt nationellt
kvalitetsnätverk som kallas ”Famnas kvalitetsnätverk”?

Ja
Nej

Har du en uppfattning om vad kvalitetsnätverket är till för?

Ja
Nej
Kanske

Brukar du eller någon från din verksamhet vara med på
någon av Famnas kvalitetsnätverksmöten?

Ja
Nej
Ibland
Vet ej

”För mig har Kvalitetsnätverket inneburit att jag har kunnat ta med mig
synpunkter till min organisation. Det är alltid bra att höra hur andra har det, vilka
svårigheter som finns och hur de har löst problemen.” – Medlem.
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”Det är lite beroende på tid och fråga.” – Medlem.
”Tror det behöver marknadsföras tydligare…” – Medlem.
Få medlemmar lämnar kommentarer till frågan gällande deltagandet i Kvalitets
nätverket. Av dem som skriver kommentarer framgår att nätverket är värdefullt för
utbytet av tankar och idéer, samt att vissa medlemmar inte hinner delta eller inte vet
vad nätverket är till för.
En del av medlemmarna upplever inte att det som behandlas vid kvalitetsnätverks
träffarna lyfter frågor som berör deras verksamhet. Fler nämner att det har varit
mycket fokus på äldreomsorg och LSS. En del medlemmar efterfrågar möten med ett
mer allmänt fokus på kvalitetsarbete, och andra efterfrågar möten som behandlar
särskilda frågor rörande till exempel Hälso- och sjukvårdslagen och kvalitetsfrågor
inom psykoterapi. Vidare efterfrågas ett förtydligande av vad som menas med
kvalitetsarbetet och syftet med nätverksträffarna.
När det återigen blir möjligt att träﬀas fysiskt på plats, vill du då att vi
återgår till det eller föredrar du att mötena fortsatt hålls digitalt?

Fysiskt
Digitalt
Kombination av digitalt och fysiska träﬀar

Medlemmarna ställer sig mestadels positivt till att mötena under 2020 har anordnats
digitalt eftersom det skapar bättre förutsättningar att delta, och skriver att de sparar
både tid och pengar på att inte behöva närvara fysiskt. Många saknar de fysiska
träffarna eftersom de möjliggör en annan typ av diskussion under mötena, samt
öppnar upp för nätverksskapande och spontana erfarenhetsutbyten. En majoritet
önskar en kombination av både digitala och fysiska möten. En annan sak som många
efterfrågar angående de digitala mötena är diskussioner i mindre grupper med
angivna diskussionsfrågor.
Flera av respondenterna har inte deltagit på nätverksträffarna på grund av tidsbrist
till följd av den ansträngda situationen under pandemin. En del svarar att de har fått
prioritera bort det aktiva arbetet med kvalitetsarbetet under året som har varit och
att de hoppas kunna återuppta arbetet under 2021. Även här tar medlemmar upp
att de inte har deltagit på grund av att innehållet för mötet inte har varit aktuellt för
deras verksamhet.
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Till följd av pandemin efterfrågar fler medlemmar stöd och kunskap om hur en
verksamhet kan ställas om.

Inför kvalitetsarbetet 2021
Inför det kommande årets kvalitetsarbete ville Famna undersöka hur Famna kan
stötta medlemmarna i deras kvalitetsarbete. Respondenterna fick, på basis av 2019
års rapport, ange vilka önskemål de har inför 2021 års kvalitetsarbete och välja en till
fyra önskemål, resultaten är därför redovisade i antal svar.
Topp 10 av medlemmars önskemål inför
2021 års kvalitetsarbete. Antal svar.
Hur mäter man mjuka värden

33

Omvärldsbevaka nya föreskrifter/lagar

21

Hjälp med indikatorer på mjuka värden

20

Utbildning ”så här bygger du ett kvalitetsledningssystem i din organisation”

17

Synliggöra idéburet inom LOV

15

Stöd i anbudsprocess

15

Olika nätverk baserat på hur långt man har
kommit, verksamhet, storlek, geograﬁ

13

Utbildning inom kvalitetsfrågor i IOP-avtal

13

Famna ska fokusera på påverkansarbetet nationellt
Sammanställa hur avtalskraven ser ut i de
olika regionerna, kommunerna

12
11
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Många medlemmar anger att de vill ha hjälp med att mäta mjuka värden, införa
system för kvalitetsarbetet, och få stöd i upphandlings- och avtalssammanhang, samt
att Famna ska omvärldsbevaka och informera om nya föreskrifter och lagar.
Av kommentarerna framgår att de skulle vilja få mer kunskap om HR-frågor, ledning,
förändringsprocesser och omställning av verksamheter. Andra önskemål handlar om
kvalitetsfrågor mer specifikt: kunskap om hur kvalitet kan mätas genom indikatorer,
hur kvalitet kan arbetas med i vardagen för att prägla hela organisationen, och om
hur mervärdet och särarten kan kommuniceras.
Det finns även ett behov av nätverksträffar med medlemmar som är verksamma
inom samma bransch. En del mindre och nya verksamheter efterfrågar träffar med
andra medlemmar som liknar varandra i storlek eller tiden de har varit verksamma.
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Det efterfrågas även stöd och råd i förhållandet till kommun och region gällande
upphandling och särskilt IOP. Här efterfrågas kunskap om hur kvalitet och särart kan
kommuniceras bättre, samt ett aktivt påverkansarbete från Famnas sida i mån om att
skapa bättre förutsättningar för avtal med till exempel kommunen eller regionen.
Slutligen efterfrågas även att Famna gör en uppföljning under nästkommande år
gällande pandemin, dels för att se om det finns nya behov, dels för att analysera vad
medlemmarna kan lära sig av varandra när det kommer till omställning av verk
samhet.
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Diskussion
Undersökningen visar att slutsatserna från 2019 års kvalitetsrapport är fortsatt
aktuella. Resultaten är en påminnelse om den viktiga kopplingen mellan Famnas
påverkansarbete och kvalitetsarbetet, och mer specifikt vad gäller medlemmarnas
värdegrund, särart och mervärde. Att arbeta aktivt med dessa begrepp och kvalitet
tillsammans med medlemmarna utgör en levande och pågående process som samlar
kraft till att vara en samlad röst gentemot politiker och beslutsfattare. En kraft som
behövs för att skapa goda förutsättningar för idéburna välfärdsaktörer att verka och
för att kunna växa.
Resultaten visar dels att pandemin har gjort stora avtryck i medlemmarnas
möjligheter till att delta i Kvalitetsnätverkets träffar, dels att informationen om
Kvalitetsnätverket kan tydliggöras. Under 2020 har vissa frågor under träffarna för
Kvalitetsnätverket fått mer utrymme än andra. Fokus har ofta varit på frågor om
äldreomsorg, LSS och liknande verksamheter till följd av att de har blivit hårt
drabbade av pandemin och har fått förhålla sig till riktade råd och restriktioner.

Begreppet kvalitet, särart och mervärde
Samtliga respondenter anser att kvalitetsarbetet är viktigt, men förutsättningarna
och fokus för arbetet skiljer sig åt. Detta kunde utläsas av svaren där innebörden av
kvalitet och hur arbetet prioriteras beror på vilken typ av verksamhet(er) som
bedrivs, om organisationen eller verksamheten befinner sig i en uppstartsfas eller
inte, och på organisationens storlek. Variationerna medlemmarna emellan
återspeglas i vilken typ av stöd som efterfrågas.
En av svårigheterna med kvalitetsarbetet är att innebörden av begreppet kvalitet kan
skilja sig internt och externt. Organisationen behöver utarbeta ett sätt att jobba med
kvalitet som är meningsfullt internt för verksamheten eller verksamheterna,
samtidigt som organisationen behöver förhålla sig till externa aktörer, lagar och avtal
osv. Denna utmaning märks av svaren i enkäten, där många medlemmar efterfrågar
råd och stöd i hur organisationens egenvärde och särart kan värnas om internt och
samtidigt göra den kommunicerbar och förstådd bland externa aktörer, till exempel i
upphandlingssituationer eller i samband med bidragsansökningar.
Att definiera egenvärde och särart är ytterligare en utmaning. I 2019 års kvalitets
rapport framkom det att fler medlemmar tyckte det var svårt att konkret och tydligt
definiera vad egenvärdet eller särarten är. Vidare fanns en frustration över
svårigheten att mäta särarten, det som många även kallar ”mjuka värden”7. Detta
7
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framkommer också i årets enkät där de önskemål som flest medlemmar valde som
viktigast avser mätning och indikatorer av mjuka värden och kvalitetsledningssystem.
Det finns därmed intresse för att Famna tillsammans med medlemmarna arbetar
vidare med att definiera begreppen särart och mervärde.

Hållbarhet
Att arbeta med kvalitet utifrån ett hållbarhetsperspektiv innebär att rikta arbetet till
alla delar av organisationen. Som nämndes i inledningen har Famna sedan förra årets
kvalitetsrapport haft avsikt att jobba med kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv som
ser till hela organisationen och inte endast huvudprocessen.
Under en tid som präglas av pandemin är det dock betydligt svårare att se till hela
organisationen i kvalitetsarbetet, eller att aktivt bedriva kvalitetsarbete över
huvudtaget. Från resultaten av enkäten går det dock att utläsa att Famnas
medlemmar lägger stor vikt vid att aktivt arbeta med kvalitet. Medlemmarnas
verksamheter har påverkats av pandemin och många medlemmar har fått pausa sitt
aktiva arbete med kvalitet på organisationsnivå för att istället koncentrera sig på
huvudprocessen. Vissa har blivit tvungna att ställa om verksamheten för att
tillgodose nya behov vilket gör att huvudprocessen återigen blir det viktigaste
fokuset. Huruvida kvalitetsarbetet har pausats eller ställts om beror på vilken typ av
verksamhet medlemmen bedriver och vilka förutsättningar den hade innan
pandemin bröt ut.
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Slutsatser
Återkoppling till 2019 års kvalitetsrapport
Resultaten från enkäten visar att slutsatserna från 2019 års rapport (i blått nedan) är
fortsatt aktuella för kvalitetsarbetet 2021.
Famnas kvalitetsarbete
1. Kvalitetsarbetet bör tydligare integreras i Famnas övriga arbete och specifikt
kopplas till Famnas övergripande tillväxtmål Tio2030.
För att skapa tillväxt behöver idéburna organisationer fokusera på sitt kvalitetsarbete.
För att nå Famnas mål Tio2030 är det därför nödvändigt för Famna att fortsätta att
integrera kvalitetsarbetet med tillväxtmålet.
2. Famnas kvalitetsarbete och medlemmarnas önskemål om stöd från Famna bör
koncentreras till arbetet i nätverken och Famnas omvärldsbevakning.
Resultaten från enkäten understryker slutsatsen att Famna bör koncentrera arbetet
till nätverken och till omvärldsbevakning. Respondenterna tycker att Kvalitets
nätverket och information från Famnas omvärldsbevakning är värdefulla.
De flesta medlemmar är nöjda med Kvalitetsnätverket som metod i arbetet med
kvalitet. Famna kommer därför även fortsättningsvis att bedriva kvalitetsarbete inom
Kvalitetsnätverket. Här finns en utvecklingspotential från Famnas sida gällande
information om dess existens, vad nätverket är till för och vilka sakfrågor som
planeras att tas upp. Innehållet i det som tas upp på träffarna ska ses över eftersom
medlemmarna har uttryckt önskemål om såväl ett mer allmänt innehåll, som mer
specifika frågor. Det finns behov av att utforska möjligheten till att medlemmarna kan
arbeta med kvalitetsfrågor tillsammans med liknande verksamheter.
Medlemmarnas kvalitetsarbete
1. Medlemsorganisationerna bör arbeta mer aktivt med att formulera och
integrera sin värdegrund, särart och mervärde i kvalitetsarbetet.
2. Behovet av att kunna mäta och följa upp hur värdegrunden, särarten och
mervärdet påverkar och värderas av brukarna – till skillnad från struktur- och
processmål – är fortsatt aktuellt.
3. Medlemsorganisationerna bör utveckla sitt kvalitetsarbete så att det omfattar
hela verksamheten, inte endast huvudprocessen.
Slutsatserna gällande medlemmarnas kvalitetsarbete är fortsatt aktuella. Många
medlemmar har dock fått lägga mer eller fullt fokus på drift och huvudprocessen
under 2020. Att arbeta med hela organisationen vad gäller kvalitetsarbetet kommer

26

Kvalitetsrapport 2020

FA MN A

förbli fokus för Famnas del eftersom det är inom det som många uttrycker sig behöva
stöd i det. Det är svårt för Famna som riksorganisation att bedriva kvalitetsarbete på
verksamhetsnivå. Målet är istället att bidra med generell kunskap om kvalitetsarbete
och kvalitetsledningssystem som kan appliceras i olika sammanhang och
verksamheter.
Eftersom efterfrågan på stöd och kunskap om hur organisationer kan ställa om i
samband med kris framkommit i enkäten, kommer sådant stöd att inkluderas under
den tredje slutsatsen, att kvalitetsarbetet bör omfatta hela verksamheten. Detta
ansats innebär ett arbete med både kvalitet och hållbarhet.
Variationen i hur medlemmarna arbetar med kvalitet och vad som menas med
begreppet betonar vikten av att Famna tillsammans med sina medlemmar arbetar
vidare med både det praktiska och det kommunikativa arbetet med kvalitet. Att sätta
ord på vad som menas med kvalitet, värdegrund, särart och mervärde bidrar till
synliggörandet och förståelsen för det viktiga arbetet Famnas medlemmar bedriver.
Detta är värdefullt inom medlemmarnas verksamheter men också för det
påverkansarbete Famna bedriver. Arbetet är vidare en förutsättning för att nå
tillväxtmålet Tio2030.
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Bilaga 1. Famnas representanter
i utredningar, referensgrupper
och andra nätverk
Famna deltar i nätverk, referensgrupper och råd på nationell, regional och lokal nivå.
Det arbetet innebär stora möjligheter att sprida kunskap om och bedriva påverkan i
viktiga frågor som rör utvecklingen av idéburen välfärd och dess verksamheter. Det
innebär också en kontinuerlig omvärldsbevakning och ny kunskap om vad som är på
gång.
Här nedan hittar du kort information om de olika kontaktytorna samt kontakt
personer.

Nationella råd, nätverk med mera
Individens behov i centrum Socialstyrelsen (IBIC)
Famnas representant:
Katarina Skoog, driftsområdeschef äldreomsorgen
Mälardalen, Bräcke diakoni.
Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila
samhället (NOD)
Famnas representant:
t o m oktober 20: Victoria Engman Broadley, sakkunnig
idéburen välfärd, Famna.
Därefter är vår ingång i NOD via Forum – idéburna
organisationer med social inriktning och dess rep Erica
Brundin, Svenska Kyrkan
Referensgrupp Säker digital kommunikation (SDK), Inera
Famnas representant:		Jona Stössel, IT-strateg, Ersta diakoni.
Sveriges Kommuner och Regioners referensgrupp brukarundersökning placerade
barn och unga
Famnas representant:
Silvia Rexinger, Kvalitets- och utvecklingsansvarig, Famna.
Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam informationsstruktur
Famnas representant:
Jona Stössel, IT-strateg, Ersta diakoni.
Lärnätverket för upphandling, Upphandlingsmyndigheten i samverkan med NOD
Famnas representant:
Victoria Engman Broadley, sakkunnig idéburen välfärd,
Famna.
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Vitalis programråd, Svenska Mässan
Famnas representant:
Lotta Stenberg, Bräcke diakoni.
Nationella nätverk för E-hälsa, E-hälsomyndigheten
Famnas representant:
Jessica Berg, Utvecklare/SAS, Stora Sköndal.
Samverkansgruppen för Öppna jämförelser, socialtjänst
Famnas representant:
Silvia Rexinger, Kvalitets- och utvecklingsansvarig, Famna.
Samverkan Säker vård, samordnas av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
(Löf)
Famnas representant:
Alicja Korszunowa, Kvalitetsstrateg, Ersta diakoni.

Referens- och expertgrupper till utredningar och
särskilda utredare
Utredningen ”Framtidens Socialtjänst” (Dir 2017:39)/SOU 2020:47 ”Hållbar
socialtjänst – En ny socialtjänstlag”
Famnas representant:
Emma Simonsson Vento, verksamhetschef stiftelsen
Gyllenkroken, styrelseledamot Famna. Arbetsgrupp på
Facebook där flera av Famnas medlemmar ingår.
Avslutades i augusti 2020.
Under remissarbetet samordnas Famnamedlemmarnas
arbetsgrupp av Silvia Rexinger, Kvalitets- och
utvecklingsansvarig, Famna.
S 2019:04 Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård
och omsorg om äldre/Utredningen samordnare för kompetensförsörjningen i vård
och omsorg om äldres indikatorgrupp
Famnas representanter: Maude Kardell, Välfärdsstrateg/välfärdsutveckling Bräcke
diakoni
Thomas Schneider, Utvecklingschef, Bräcke diakoni
(representant för utredningens särskilda grupp som
arbetar med kvalitetsindikatorer)
Utredningen om samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och
beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd (Dir. 2020:68)
Famnas representant:
Thomas Fröberg, enhetschef, Skyddsvärnet.
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Utredningen för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad
vård och omsorg om äldre (Dir. 2019:77)
Famnas representanter: Maude Kardell, Välfärdsstrateg/välfärdsutveckling Bräcke
diakoni

Representation regionalt och lokalt
STOCKHOLMS STAD
Branschrådet äldreomsorg
Famnas representanter: Maude Kardell, välfärdsstrateg/välfärdsutveckling Bräcke
diakoni.
Karin Jönsson, vd/verksamhetschef Löjtnantsgården.
Ann-Sofi Wetterstrand, socialchef, Ersta diakoni.
Branschråd LSS
Famnas representant:

Silvia Rexinger, Kvalitets- och utvecklingsansvarig, Famna.

REGION STOCKHOLM
Referensgruppen för Utveckling av Socialt entreprenörskap
Famnas representant:
Victoria Engman Broadley, sakkunnig idéburen välfärd,
Famna.
REGION SKÅNE
Region Skånes råd för privata vårdgivare
Famnas representant:
Ulrika Wickman, avdelningschef Hälsa och vård, Svenska
Röda Korset.
GÖTEBORGS STAD
Upphandlingsrådet
Famnas representant:

Mats Hedenskog, direktor, Skyddsvärnet Göteborg.

Lokala Överenskommelsen
Famnas representant
Emma Simonsson Vento, verksamhetschef, Stiftelsen
i styrgrupp:
Gyllenkroken.
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Social resursförvaltnings ”Strategiska gruppen”
Famnas representanter: Lotta Säfström, direktor Göteborgs Stadsmission,
Emil Mattsson, Göteborgs Räddningsmission,
Helene Mellström, direktor Bräcke diakoni.
VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN
Regionala Överenskommelsen
Famnas representant i beredningsgrupp: Helene Mellström, direktor Bräcke diakoni.
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Bilaga 2. Kvalitetsrapportens
enkät
Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.
Kvalitetsrapport 2020: Inventering av era behov
Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd arbetar just nu med årets kvalitets
rapport. År 2020 har som vi alla vet varit ett annorlunda år. Coronapandemin har
haft stora effekter på samhället och Famnas medlemmar är inga undantag.
Enkäten består av 24 frågor som är indelade i tre olika sektioner och beräknas ta
10–20 minuter att fullgöra. Observera att om du avbryter att svara på enkäten
kommer dina svar inte att sparas. Däremot kan du fortsätta vid ett senare tillfälle om
du inte stänger ned webbsidan och inte stänger av datorn.
Inför kvalitetsarbetet 2021 vill vi med denna enkät både inventera hur behoven ser
ut jämfört med 2019 års kvalitetsrapport och ta reda på om det finns några nya
behov som har aktualiserats till följd av pandemin. Vi vill även passa på att ställa
några frågor om hur Famnas medlemmar upplever att arbetet med kvalitetsfrågor
har fungerat under 2020.
De svar vi får in från er kommer endast att användas aggregerade, tillsammans med
andra Famna-medlemmars svar. Underlaget kommer att hanteras med syftet att
förbättra och anpassa kvalitetsarbetet efter Famnas medlemmars önskemål och
behov.
Om vi behöver använda konkreta exempel från någon medlem återkommer vi till dig
som svarat på enkäten och ber om tillåtelse. Dina svar behandlas med diskretion och
endast av personal vid Famnas kansli.
Vid tekniska frågor kontakta Simon Thulin: simon.thulin@famna.org
Vi behöver ha ditt svar senast söndag 29 november.
Tack för att du tar dig tid att svara! Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare
*Obligatorisk
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Fråga 1. Vad heter din organisation? *
Fråga 2. Vad heter du som svarar på enkäten? *
Fråga 3. Vad har du för e-postadress? *
Fråga 4. Vilken roll har du i verksamheten? *
Markera alla som gäller:
•
•
•
•

Verksamhetschef/VD eller liknande
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Kvalitetsansvarig (eller liknande titel/funktion)
Övrigt (vänligen ange)

En återblick på kvalitetsrapporten 2019 och inventering
av eventuella nya behov
Inför kvalitetsarbetet 2021 vill vi stämma av med er som är medlemmar i Famna hur
behoven ser ut i era verksamheter. Enkäten utgår från resultaten i 2019 års
kvalitetsrapport så att vi kan bedöma om de är fortsatt relevanta eller om de har
förändrats med anledning av coronapandemin.
Följande sammanfattning utgör de viktigaste slutsatserna från kvalitetsrapporten
2019. Vänligen svara enligt alternativen nedan om du anser att de fortfarande är
aktuella för 2021 års kvalitetsarbete. (Med studien 2008 menas den undersökning av
medlemmarnas kvalitetsarbete som gjordes innan kvalitetsrapporten 2019.) Efter
varje fråga finns möjlighet att lämna ett fritextsvar.
Famnas kvalitetsarbete
3. Kvalitetsarbetet bör tydligare integreras i Famnas övriga arbete och specifikt
kopplas till Famnas övergripande tillväxtmål Tio2030.
4. Famnas kvalitetsarbete och medlemmarnas önskemål om stöd från Famna bör
koncentreras till arbetet i nätverken och Famnas omvärldsbevakning.
Medlemmarnas kvalitetsarbete
4. Medlemsorganisationerna bör arbeta mer aktivt med att formulera och integrera
sin värdegrund, särart och mervärde i kvalitetsarbetet.
5. Behovet av att kunna mäta och följa upp hur värdegrunden, särarten och
mervärdet påverkar och värderas av brukarna – till skillnad från struktur- och
processmål – är fortsatt aktuellt.
6. Medlemsorganisationerna bör utveckla sitt kvalitetsarbete så att det omfattar
hela verksamheten, inte endast huvudprocessen.
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Fråga 5. ”Kvalitetsarbete bör tydligare integreras i Famnas övriga arbete och specifikt
kopplas till Famnas övergripande tillväxtmål Tio2030”. Är denna fråga fortfarande
viktig för er verksamhet 2021?
•
•
•
•

Ja
Nej. Kommentera gärna nedanför i 5.1.
Delvis
Kommentar:

Fråga 5.1. Motivera/utveckla gärna ditt svar: (fritextsvar)
Fråga 6. Famnas kvalitetsarbete och medlemmarnas önskemål om stöd från Famna
bör koncentreras till arbetet i nätverken och Famnas omvärldsbevakning. Är denna
slutsats fortfarande riktig och för er verksamhet 2021?
•
•
•
•

Ja
Nej. Kommentera gärna nedanför i 6.1.
Delvis
Kommentar:

Fråga 6.1. Motivera/utveckla gärna ditt svar: (fritextsvar)
Fråga 7. Medlemsorganisationerna bör arbeta mer aktivt med att formulera och
integrera sin värdegrund, särart och mervärde i kvalitetsarbetet. Är denna slutsats
fortfarande riktig för er verksamhet 2021?
•
•
•
•

Ja
Nej. Kommentera gärna nedanför i 7.1.
Delvis
Kommentar:

Fråga 7.1. Motivera/utveckla gärna ditt svar: (fritextsvar)
Fråga 8. Behovet av att kunna mäta och följa upp hur värdegrunden, särarten och
mervärdet påverkar och värderas av brukarna – till skillnad från struktur- och
processmål är fortsatt aktuellt. Stämmer denna slutsats för er verksamhet 2021?
•
•
•
•

Ja
Nej. Kommentera gärna nedanför i 8.1.
Delvis
Kommentar:

Fråga 8.1. Motivera/utveckla gärna ditt svar: (fritextsvar)
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Fråga 9. Medlemsorganisationerna bör utveckla sitt kvalitetsarbete så att det
omfattar hela verksamheten, inte endast huvudprocessen. (Med huvudprocessen
menas det arbete som sker direkt med patient, brukare, boende, hjälpsökande osv.
Med hela verksamheten menas huvudprocessen samt resten av organisationen
inklusive stödprocesser såsom HR, ekonomi, lön, inköp, IT mm.) Är denna fråga
fortfarande viktig för er verksamhet 2021?
•
•
•
•

Ja
Nej. Kommentera gärna nedanför i 9.1.
Delvis
Kommentar:

Fråga 9.1. Motivera/utveckla gärna ditt svar: (fritextsvar)
Fråga 10. Nedan syns resultat från 2019 års undersökning om vad Famna som
riksorganisation ska bidra med till sina medlemmar. Utifrån 2019 års frågor och
resultat, vilka områden och aktiviteter är fortsatt viktiga under 2021? (Det finns
möjlighet att välja upp till fyra svar.)
•
•
•
•
•
•
•

Nätverk (Kvalitetsnätverk, fokusträffar, arbetsgrupper, workshops osv.)
Nationell bevakning/regional bevakning
Upphandlingar/anbud
Framtagande av mätetal/nyckeltal, kvalitetsindikatorer
Specialistkompetens/rådgivning/kunskapsbank
Utbildning
Projekt (2019 års exempel var E-hälsa och Kugghjulet; nu aktuella kommer i en
senare fråga)
• Benchmarking av teknik/produkter
• Vet ej
Fråga 10.1. Finns det några nya behov som du vill att Famna bidrar med till sina
medlemmar under 2021? (fritextsvar)
Fråga 11. Bilden visar slutsatserna från 2019 års kvalitetsrapport gällande hur Famna
ska stötta sina medlemmar. Följande fyra frågor kommer utgå från diagrammet och
fokusera på respektive tårtbit.
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Fråga 11.1. Gällande nätverk: Vilka av följande alternativ anser du är viktiga i Famnas
arbete med att skapa och återupphålla nätverk för sina medlemmar under 2021?
(Fler svarsalternativ möjliga) *
Markera alla som gäller.
•
•
•
•
•
•

Arbetsgrupper
Kvalitetsnätverk
Verksamhetsnätverk (t.ex LSS-nätverk & familjehemsnätverk)
Regionala nätverk (t.ex Famna Väst, Famna Sthlm & Famna Syd)
Workshops
Vet ej

Fråga 11.2. Gällande omvärldsbevakning: Vilka av följande alternativ anser du är
viktiga när det gäller Famnas roll som omvärldsbevakare 2021? (Fler svarsalternativ
möjliga) *
Markera alla som gäller.
•
•
•
•
•
•

Arbetsgrupper
Kvalitetsnätverk
Verksamhetsnätverk (t.ex LSS-nätverk & familjehemsnätverk)
Regionala nätverk (t.ex Famna Väst, Famna Sthlm & Famna Syd)
Workshops
Vet ej

Fråga 11.2. Gällande omvärldsbevakning: Vilka av följande alternativ anser du är
viktiga när det gäller Famnas roll som omvärldsbevakare 2021? (Fler svarsalternativ
möjliga) *
Markera alla som gäller.
•
•
•
•
•
•

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

Fråga 11.3. Gällande specialistkunskap: Vilka områden anser du är viktiga inom den
specialistkunskap som Famna erbjuder sina medlemmar 2021? (Fler svarsalternativ
möjliga) *
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Markera alla som gäller.
•
•
•
•

Rådgivning
Kunskapsbank
Utbildning
Vet ej

Fråga 11.4. Gällande projekt: När undersökningen gjordes nämndes då aktuella
projekt. Nu (november 2020) pågår ett arbete med att via externa finansiärer kunna
fylla på med nya projekt, men vi är helt beroende av externa finansiärer och
finansiering. Inom vilka områden skulle din organisation helst se nya projekt under
2021? (Fler svarsalternativ möjliga) *
Markera alla som gäller.
•
•
•
•
•
•

Kompetensutveckling och ledarskap
Arbetsintegrerade sociala verksamheter
Innovationer
Tillväxt
Vet ej
Övrigt, vänligen ange:

Fråga 11.5. Finns det några övriga behov för din verksamhet där du anser att Famna
kan stötta under 2021? *
Fråga 12. Nedanstående punkter kommer från en sammanställning av medlemmars
önskemål från 2019 års kvalitetsrapport. Välj upp till fem önskemål som du tycker är
viktiga inför kvalitetsarbetet 2021. *
Markera alla som gäller.
• Utbildning ”såhär bygger du ett kvalitetsledningssystem i din organisation”
• Hur mäter man mjuka värden (system för självskattning uppföljning) beskriva det
mervärdet man tillför
• Olika nätverk baserat på hur långt man har kommit, verksamhet, storlek, geografi
• Fokusträffar
• Samarbete via att göra revisioner på varandra
• Stöd i anbudsprocess
• Fler arbetsgrupper
• Styrelseutbildning
• Mindre religiös tonvikt
• Utbildning inom kvalitetsfrågor i IOP-avtal
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillsammans med andra medlemmar diskutera vad som är de idéburnas särart
Sammanställa hur avtalskraven ser ut i de olika Regionerna, Kommunerna
Hjälp med avtalsfrågor
Hjälp med Indikatorer på mjuka värden
Mallar Checklistor
Gemensamt jämförelseverktyg för Famnas medlemmar
Omvärldsbevaka nya föreskrifter/lagar
Kvalitetsnätverket geografiskt för långt till Stockholm
Påverka upphandlingsinnehållet
Famna ska fokusera på påverkansarbetet nationellt
Synliggöra idéburet inom LOV
Få hjälp med att mäta kännedomen bland allmänheten om sin org
Hjälp med att hitta IT-system
Hur arbetar man i korta avtalstider
Det måste finnas tydliga rutiner för dem som sitter i nationella arbetsgrupper hur
informationen därifrån ska återföras till Famna
Skilja på kvalitetsfrågor och branschspecifika frågor
Påverka IVO
Fast agenda för nätverket på årsbasis med olika teman per träff
E-hälsoprojektet mer av det
Vet ej

Fråga 12.1 Finns det några nya behov eller önskemål som du vill framföra inför 2021? *

Kvalitetsnätverket
Famnas kvalitetsnätverk är ett internt nationellt nätverk för Famnas medlemmar.
Syftet är att skapa en mötesplats för medlemsorganisationerna och beröra ämnen
med koppling till kvalitet och utveckling, med medlemmarnas behov som utgångs
punkt. Nätverket kräver inte att man aktivt har gått med i en grupp eller liknande
utan det är ett sammanhang för dialog och utbyte för dem som väljer att närvara.
Träffarna sker vanligtvis fyra gånger per år och inbjudan skickas ut per mejl till den
person medlemmen uppgett som huvudsaklig kontakt för kvalitetsfrågor.
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Fråga 13. Känner du till att Famna har ett internt nationellt kvalitetsnätverk som
kallas ”Famnas kvalitetsnätverk”? *
Markera endast en oval.
• Ja
• Nej
Fråga 14. Har du en uppfattning om vad Kvalitetsnätverket är till för? (Syftet är att
skapa en mötesplats för medlemsorganisationerna och beröra ämnen med koppling
till kvalitet och utveckling, med medlemmarnas behov som utgångspunkt). Motivera
gärna ditt svar under ”Motivera/utveckla gärna ditt svar”. *
Markera endast en oval.
• Ja
• Nej
Fråga 14.1. Motivera/utveckla gärna ditt svar: (fritextsvar)
Fråga 15. Brukar du eller någon från din verksamhet vara med på någon av Famnas
kvalitetsnätverksmöten? Om du svarar ”ibland” eller ”nej”, motivera gärna under
”Motivera/utveckla gärna ditt svar”. *
Markera endast en oval.
•
•
•
•

Ja
Nej. Kommentera gärna nedanför i 15.1.
Ibland. Kommentera gärna nedanför i 15.1.
Vet ej

Fråga 15.1. Motivera/utveckla gärna ditt svar: (fritextsvar)
Fråga 16. Har er verksamhet haft tid att delta på alla kvalitetsnätverksmöten som ni
velat? Om ”nej”, meddela oss gärna varför under ”Kommentar” *
Markera endast en oval.
• Ja
• Nej. Kommentera gärna nedanför i 16.1.
• Vet ej
Fråga 16.1. Motivera/utveckla gärna ditt svar: (fritextsvar)
Fråga 17. Har du saknat något i innehållet av det som tas upp i Kvalitetsnätverket?
Om ”Ja”, motivera/utveckla under ”Motivera/utveckla ditt svar” i nedanstående
fråga. *
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Markera endast en oval.
• Ja
• Nej. Kommentera gärna nedanför i 17.1.
• Vet ej
Fråga 17.1. Motivera/utveckla gärna ditt svar: (fritextsvar)
Fråga 18. På grund av covid-19 har mötena för Kvalitetsnätverket under 2020 hållits
digitalt. Hur tycker du att det har fungerat? Om ”Dåligt”, beskriv gärna vad som
fungerade mindre bra och vad vi kan göra bättre lite längre ner under ”Motivera/
utveckla gärna ditt svar”.
Markera alla som gäller.
• Bra
• Dåligt
Fråga 18.1 Motivera/utveckla gärna ditt svar: (fritextsvar)
Fråga 19. Finns det något som vi kan förbättra kring tekniken eller kommunikationen
för de digitala kvalitetsnätverksmötena? Motivera/utveckla gärna ditt svar. *
(fritextsvar)
Fråga 20. Tycker du att mötesinbjudningarna har haft tillräcklig framförhållning? *
Markera endast en oval.
•
•
•
•

Ja
Delvis
Nej
Vet ej

Fråga 20.1. Motivera/utveckla gärna ditt svar: (fritextsvar)
Fråga 21. Har informationen inför mötena varit tydliga? *
Markera endast en oval.
•
•
•
•

Ja
Delvis
Nej
Vet ej

Fråga 21.1. Motivera/utveckla gärna ditt svar: (fritextsvar)
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Fråga 22. Om du brukar delta i kvalitetsnätverksträffarna, anser du att det har varit
värdefullt/givande/hjälpsamt att vara med i Kvalitetsnätverket?
Markera endast en oval.
•
•
•
•

Ja
Nej
Delvis
Vet ej

Fråga 22.1. Motivera/utveckla gärna ditt svar: (fritextsvar)
Fråga 23. När det återigen blir möjligt att träffas fysiskt på plats, vill du då att vi
återgår till det eller föredrar du att mötena fortsatt hålls digitalt? Motivera/utveckla
gärna ditt svar. *
Markera alla som gäller.
• Fysiskt
• Digitalt
• Kombination av digitalt och fysiska träffar
Fråga 24. Finns det någonting som du vill tillägga när det gäller Famnas
kvalitetsarbete under året som har gått? (fritextsvar)
Nu är du klar med 2020 års kvalitetsundersökning! Stort tack för att du har tagit dig
tid att besvara frågorna, dina svar är värdefulla! Famna återkommer när
kvalitetsrapporten 2020 är klar.
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