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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET 
 

ENHET/ BUDGETENHET 

Äldreomsorg 

 

TIDSPERIOD 
2014 

 

 

GRUNDFAKTA OM ENHETEN  
Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet, biståndsprövade 

verksamheter som hemtjänst, särskilt boende, korttidsplatser samt öppna och förebyggande 

verksamheter i olika former. Här ingår även kommunens hälso-och sjukvårdsansvar inklusive 

rehabilitering/habilitering och hjälpmedelsförsörjning. Insatserna ges huvudsakligen enligt 

socialtjänstlagen (SOL) och hälso-och sjukvårdslagen (HSL). 

 

Enheterna inom äldreomsorgen är: 

 

Hemvård:  Särskilt boende:  Övrig verksamhet: 

Götene Hemvård Helenagården  Korttidsavdelning 

Lundsbrunn  Ceciliagården  Frivilligsamordning 

Hällekis  Backlyckan   Träffpunkter 

Källby  Fridebogården  Biståndshandläggning 

Nattpatrull  Kastanjegården  Vikariepool 

 

     

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅLUPPFYLLELSE  
Inom äldreomsorgen finns ca 300 personer anställda, varav 

- ca 230 är utbildade undersköterskor alternativt övrig omvårdnadspersonal 

- ca 50 personer är legitimerad personal. Med legitimerad personal avses 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster 

- 1 medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som också är verksamhetschef 

för HSL 

- 1 Socialt ansvarig samordnare (SAS) 

- 1 frivilligsamordnare 

- 11 enhetschefer/biståndshandläggare 

 

 

UNDERLAG I REDOVISNINGEN  
- enheternas kvalitetsredovisningar 

- öppna jämförelser 

- intern kvalitetsgranskning (MAS) 

- nationell Brukarundersökning 

- statistik 

 

RUTIN FÖR REDOVISNING  
T.f  sektorschef har tillsammans med ledningsgruppen inom Sektor Omsorg genomfört 

redovisningen 
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VIKTIG KVALITATIV/KVANTITATIV INFORMATION 
 

Nationell brukarundersökning ÄLDREBOENDE 2014 
Genomförs varje år av Socialstyrelsen, andel positiva svar. 

Fråga Jämförelse resultat 2013 - 2014 2013 2014 Trend Riket 

Fick plats på önskat äldreboende 

 
93 97 

 88 

Trivs med sitt rum/sin lägenhet 

 
87 88 

 75 

Tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen 

 
84 86 

 65 

Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet 

 
86 95 

 67 

Tycker att maten smakar bra 

 
93 95 

 75 

Upplever måltiderna som en trevlig stund 

 
85 76 

 69 

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet 

 
83 79 

 72 

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 

 
61 67 

 50 

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp 

 
70 71 

 60 

Får bra bemötande från personalen 

 
100 100 

 94 

Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål 

 
91 89 

 79 

Känner sig trygg på sitt äldreboende 

 
89 95 

 89 

Känner förtroende för personalen
 

96 95  87 

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet 

 
59 76 

 63 

Möjligheterna att komma utomhus är bra 

 
63 68 

 58 

Besväras inte av ensamhet 

 
29 50 

 34 

Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov 

 
86 83 

 78 

Har lätt att få träffa läkare vid behov
 

66 65  58 

Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov 

 
91 93 

 85 

Är sammantaget nöjd med äldreboendet
 

92 90  83 

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 

 
50 58 

 46 

Fungerande samarbete mellan anhörig och boendet
 

98 95  88 
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Kommentarer till resultatet i den nationella brukarundersökningen i särskilt boende 

 

Resultatet i sin helhet och jämförelse med riket 

Om man ser till helheten för Götenes del så är det även i år ett toppresultat jämfört med riket. 

En klar majoritet av de svarande är mycket positiva i sina svar. Dessutom har Götene 

förbättrat sig ytterligare jämfört med resultatet 2013 i 13 av de 22 frågorna vilket är 

imponerande. Götenes resultat ligger klart över rikssnittet i alla av de totalt 22 frågorna. 2013 

låg Götene över rikssnittet i 19 av de 22 frågorna. 

 

De nio mest positiva svaren är; Personalens bemötande 100 %, fick plats på önskat 

äldreboende 97 %, tycker att maten smakar bra 95 %, känner sig trygg på sitt äldreboende 95 

%, Känner förtroende för personalen 95 %, fungerande samarbete mellan anhörig och 

boendet 95 % och tycker det är trivsamt utomhus runt boendet 95%. 

 

De fem lägst positiva svaren är; Besväras av ensamhet 50 %, Vet vart man vänder sig med 

synpunkter och klagomål 58 %, har lätt att träffa läkare vid behov 65 %, personalen 

informerar om tillfälliga förändringar 67 % och möjligheten att komma utomhus 63 %. 
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Nationell brukarundersökning HEMTJÄNST 2014 
Genomförs varje år av Socialstyrelsen, andel positiva svar 

Fråga andel positiva svar 
 

2013 2014 
Trend Riket 

Handläggarbeslutet är anpassat efter brukarens behov  59 75 
 
 
 

73 

Fick välja utförare av hemtjänsten  34 27 
 

 
 

53 

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål  54 57  62 

Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål 84 86 
 
 

87 

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp  54 56  61 

Personalen utför sina arbetsuppgifter bra  86 84 
 

 
 

87 

Personalen kommer på avtalad tid  87 89  86 

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet  76 81 
 
 

82 

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar  76 75 
 

 
 

69 

Får bra bemötande från personalen  96 99 
 
 

97 

Känner sig trygg med sin nuvarande boendeform/hjälp  85 82 
 

 
 

86 

Känner förtroende för personalen  93 95 
 
 

91 

Besväras inte av ensamhet  42 43  45 

Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov  68 73 
 
 

69 

Har lätt att få träffa läkare vid behov  58 51 
 

 
 

56 

Har lätt att få kontakt med personalen vid behov  78 76 
 

 
 

80 

Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 87 87 
 

 
 

89 

Fungerande samarbete med närstående  100 88 
 

 
 

88 

 

Kommentarer till resultatet 2014 

Resultatet i sin helhet och jämförelse med riket 

Om man ser till helheten för Götene så ligger vi nära rikssnittet på de flesta frågorna. På sex 

av frågorna ligger vi över rikssnittet och nio av frågorna ligger vi under rikssnittet. Detta är en 

förbättring jämfört med 2013 då vi låg under rikssnittet på 13 av frågorna.  

Positivt är också att verksamheten har förbättrat sitt resultat på 10 av de 17 frågorna jämfört 

med resultatet 2013.  
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De sex mest positiva svaren är att, personalens bemötande 99 %, känner förtroende för 

personalen 95 %, att personalen kommer på avtalad tid 89 %, personalen informerar om 

tillfälliga förändringar 75 %, handläggarbeslutet är anpassat efter den äldres behov 75 %, 

och att har lätt att få träffa sjuksköterskan 73 % ligger klart över rikssnitten. 

 

De fyra minst positiva svaren är att, besväras inte av ensamhet 43 %, har lätt att få träffa 

läkare vid behov 51 %, påverkan vid vilka tider de får hjälp 56 % och vet vart man vänder sig 

med synpunkter och klagomål 57 % ligger under rikssnitten. Frågan om de kan välja utförare 

är ju naturligtvis lågt då brukarna inte har den möjligheten i Götene. 

 

Intern brukarundersökning Korttiden, Svarsskala 1 – 10 

Frågor om:  2013 

genomsnittsvärde 

2014 

genomsnittsvärde 

Aktiviteter 5,5 7,3 

Vardagen 7,9 8,8 

Kommunal hälso- och sjukvård 7,9 7,4 

Maten och måltiden 9,2 8,2 

Personalen på korttiden 8 9 

Trygghet 7,8 8,6 

Vården på korttiden i sin helhet 7,8 8,3 

 

Medborgarundersökning (SCB), Betygsindex 1- 100 

Äldreomsorg Götene  Våren 2012  Våren 2014 

 

Riket 

Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen 

i din kommun? 

60 62 51 

 

Inkomna synpunkter och klagomål  
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Kommentar 

Som en del i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete infördes en rutin för hantering 

av synpunkter och klagomål 2014-03-01. Inom äldreomsorgen har det kommit in flest 

synpunkter, 24 st.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det efter 10 månader som rutinen funnits kommer in 

både beröm, klagomål och förbättringsförslag och att de ansvariga cheferna har åtgärdat och 

hanterat dem på ett bra sätt. Det som behöver förbättras är informationen och 

marknadsföringen om synpunkts- och klagomålshanteringen för att få in fler synpunkter 

framöver. 

  

Öppna jämförelser 2014 
Öppna jämförelser bygger på registerdata, enkäter och granskning av kommuners- och 

landstings webbplatser. De presenteras på Socialstyrelsens webbplats och ibland också i 

tryckta rapporter en gång per år. Nedan presenteras en del av äldreomsorgens resultat för 

2014. Ytterligare information finns på Socialstyrelsens webbplats- Öppna jämförelser. 

 

Indikatorer äldreomsorg Götene 2013 Götene 2014 Riket 2014 

Väntetid särskilt boende 32 dagar 38 dagar 51dagar 

Nöjd som helhet med särskilt boende 92 % 90 % 83 % 

Nöjd som helhet med hemtjänsten 87 % 87 % 89 % 

*Andel som behandlas med tio eller 

fler läkemedel samtidigt 

11,0 % 14,2% 20.2 % 

*Andel som behandlats med minst 

ett av fyra olämpliga (hög risk för 

biverkningar) läkemedel 

10,5 % 6, 9% 11,4 % 

Antal personer med fallskador per 

100 inv. 

53 % 55 % 61 % 

*Andel personer med ordinerad stark 

smärtlindring (injektionsform) i 

livets slutskede 

100 % 96 % 93 % 

Information på hemsidan om 

äldreomsorg 

88 % 91 % 85 % 

Personalkontinuitet hemtjänsten 

(antal personal som besöker den 

äldre under 14 dagarsperiod) 

11 personal 10 personal 15 personal 

*indikatorer som redovisas gemensamt med Primärvård och Landsting 

 

Lex Sarah anmälningar 

 
Lex Sarah 2013 2014 

Antal inrapporterade anmälningar äldreomsorg 7 26 

Antal anmälningar vidare till inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) 

0 1 
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KKIK 2014 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för 

kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL)tar fram rapporten en gång per år. 

 

Mått 26 i KKiK beskriver vilket omsorgs- och serviceutbud som finns i hemtjänsten 

finansierad av kommunen. Resultat för Götene: Ofta högre eller samma som typvärdet. 

 

Högre nivå än typvärdet 
 Dementa som vid behov erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet. 

 Hemtjänsttagaren erbjuds städning.  

 Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt. 

 Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk.  

Lägre nivå än typvärdet 
 Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats. 

 Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice.  

 

Mått 23 i KKiK beskriver vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende. Resultat för 

Götene: Generellt bra värde. 

 

Götene har mycket stor andel 

 Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket.  

 Närstående till avlidna som erbjudits ett eftersamtal.  

 Särskilt boende där äldre serveras kvälls- och nattmål.  

 Särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila.  

 Särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen.  

 Särskilt boende där den äldre erbjudits tid utifrån sina egna önskemål dagligen.  

 Boendeplatser som erbjuder sammanboende.  

 Möjlighet till internetuppkoppling i rum/lägenhet.  

 Möjlighet till tv-kanaler över basutbud.  

 Möjlighet till tv-kanaler över basutbud i g-lokaler.  

 Möjlighet att tala sitt modersmål med kontaktman.  

Genomsnittlig andel av  

 Särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse.  

Lägre andel av  

 Minst en organiserad och gemensam aktivitet.  

 Minst två organiserade och gemensamma aktiviteter.  

 Att välja alternativ rätt vid huvudmål.  
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Intern kvalitetsgransking  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har gjort en intern kvalitetsgranskning i 

äldreomsorgen som visar på följande utvecklingsområden: 

- Bemötande 

- Dokumentation 

- Demens 

 

 

Patientsäkerhetsberättelse  

MAS:en har också skrivit en patientsäkerhetsberättelse, denna finns att läsa på kommunens 

hemsida. Den beskriver hur vi arbetat med patientsäkerhet under det gångna året. Här 

återfinns en hel del undersökningar, granskningar, uppföljningar, kontroller och statistik som 

har genomförts inom den kommunala hälso- och sjukvården. 

 

 

Patientsäkerhetsberättelsen 2013 (patientsäkerhetsberättelse 2014 klar i mars) 

Det är tre områden inom patientsäkerhetsarbetet som lyfts fram: 

 

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har implementerats och flertalet processer 

har identifierats bland annat: 

 Samordnad vårdplanerings processen 

 Kommunal hälso- och sjukvårdsprocessen 

 Delegeringsprocessen 

 Egenvårdsprocessen 

 

 

Nya riktlinjer för arkivering och gallring av patientjournaler och övrig medicinsk 

dokumentation har antagit av kommunstyrelsen, vilket innebär att alla patientjournaler ska 

sparas för framtida tillgång, forskning, utveckling med mera. Vi har då arbetat fram nya 

rutiner kring att bevara journalen elektroniskt. 

 

Preventiva säkerhetsarbetet, är det tredje området som prioriterats under 2013. Det handlar 

om att arbeta med riskbedömningar, händelseanalyser, att arbeta förbyggande, görs bland 

annat med: 

 Avvikelsehantering – Händelseanalyser 

 Riskbedömningar – Inom Senior Alert görs riskbedömningar inom områdena trycksår, 

fall, nutrition och munhälsobedömningar 

 Analyser av resultat tex i Svenska palliativ registret, öppna jämförelser, interna 

kvalitetsgranskningar mm 

 Vårdplaneringar där patientens egna önskemål, delaktighet med eventuella närstående 

och den samlade kompetensen av olika professioner är i focus. 
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Medarbetarundersökning 
 

Nöjd Medarbetar-Index (NMI) 
Nöjd Medarbetar-Index (NMI) är en sammanvägning av svaren på fyra delfrågor. 

 

Svarsfrekvens Äldreomsorg 84 % 

 

Resultat NMI 

  

Kadm 72 

Välfärd 76 

ÄO 78 

HO 77 

IFO 74 

Grundskola 72 

Förskola 74 
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SAMMANFATTNING AV 2014 ÅRS KVALITETSARBETE  
 

 Antalet personal som besöker en brukare under en tvåveckorsperiod 2014 är i 

genomsnitt 10 personal, vilket är en förbättring sedan förra mätningen 2013 då 

mätningen visade 12 personal. Ett mycket bra resultat om man jämför med rikssnittet 

som var 15 personal 2014. 

 Värdighetsgarantier är reviderade och en ny broschyr framtagen. 

 För att förbättra tillgängligheten och göra det enklare att söka sig fram 

i "Ledningssystem för kvalitet" har förstasidan ändrat utseende på intranätet.  

 Under året har ett antal huvudprocesser med tillhörande rutiner kartlagts för att säkra 

verksamhetens kvalitet. 

 En rutin för hantering av synpunkter och klagomål har tagits fram och införts fr. o. 

2014-03-01 

 Informationsbroschyrer har tagit fram för äldreboende och avgifter 

 Återigen ett toppresultat i den nationella brukarundersökningen inom särskilt boende. 

Resultatet för hemvården har förbättrats. Framförallt hur de äldre upplever 

personalens bemötande 100 % gott i säbo och 99% gott i hemtjänsten. 

 Den interna brukarundersökningen på Korttiden visar också på ett mycket bra resultat. 

 Ett antal målgruppsundersökningar i form av fokusgrupper har genomförts i enheterna 

i syfte att förbättra verksamheten. 

 Deltagande på Skaraborgs kommunalförbund Idébytardag i Lidköping 

 En strukturerad omvärldsbevakning och analys har genomförts av fyra trender som 

påverkar äldreomsorgen i framtiden. 

 Studiebesök från Grästorp och Lindesberg samt erfarenhetsutbyte med Mölndal, 

Lidköping, Karlsborg, Gullspång, Partille, Hjo, Vara och Tjörn utifrån vårt 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har haft en föreläsning på de nationella 

MAS- dagarna i Stockholm om hur vi byggt upp och arbetar praktiskt med vårt 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.. Detta har resulterat i många 

förfrågningar och studiebesök från andra kommuner, se punkten ovan. 

 Besök från uppföljningsenheten från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) som 

tittat närmare på och gett råd och stöd i uppbyggnaden av ledningssystemet. 

 Under hösten genomfördes en utbildningsserie för legitimerad personal i 5 olika 

teman. Utbildningsserien har bland annat handlat om implementering av nya rutiner 

och riktlinjer, sammanhållen journalföring-NPÖ och vårdplaner. 

 Målet är nått att starta med dokumentation i Procapita för omvårdnadspersonal i äldre- 

och handikappomsorgen. 

 Den kommunala Hälso- och sjukvården i Götene kommun kan från v 42 ta del av 

tjänsten Nationell patientöversikt 

 En seniordag har anordnats där över 500 personer kom. Det bjöds på föreläsningar, 

musik, utställningar, mat, kaffe och lotterier m.m. Många uttryckte sin nöjdhet över 

dagen. 

 Ett nytt äldreboende på Helenagården, Torstensgården har öppnats under året. 

 Under februari och mars genomfördes en del förändringar av områdesindelningar i 

hemtjänsten och en del chefsbyten. Ny SAS  har anställts. 

 Två utvecklingsdagar för enhetschefer har genomförts i Vänersborg 

 Vi avslutar demensprojektet i januari med en resa till Vänorten Pasvalys 
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 Nytt avtal för alla trygghetslarm på särskilda boendena har arbetats med och skrivits 

under. 

 En studieresa till Emmaboda kommun för att se hur de arbetar med äldreomsorg har 

genomförts i samverkan med Götene Äldrehem. 

 Hemtjänsten har ingått ett samarbete med räddningstjänsten i Skara. För att kunna 

samverka och se där det finns större risk för brand. 

 It samordnare har startat upp ett projekt runt E-hälsa 

 Alla enhetschefer har varit på äldreomsorgsdagarna i Stockholm 

 Införande av genomförandeplaner i verksamhetssystemet Procapita 

 Ritningar för ombyggnation av kontor och kök har tagits fram för Kastanjegården. 

 Arbetat med reflektionstid för omvårdnadspersonal har arbetats med i flertalet 

verksamheter. 

 Kostutbildning har genomförts 

 Brandutbildning har genomförts 

 Vikariepoolens handläggare har flyttat in sin arbetsplats till Grottans lokaler i 

Centrumhuset 

 Götene kommuns vård och omsorg har varit delaktiga i två stycken branschdagar, en i 

Lidköping och en i Skara. Besöktes av ca 130 elever. 

 

 

 

OMRÅDEN TILL 2015 ÅRS UTVECKLINGSPLAN: 

 

 

 -Biståndsbedömning inom särskilt boende 

 - rutiner för resursfördelning på särskilt boende 

 -nya gallringsrutiner för sociala akter 

 - rekrytering 

 -it 

 - teamsamverkan 

 - handlingsplaner utifrån omvärldsbevakningen ska tas fram. 

 

Fortsatt utveckling av ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på 

processer, riskbedömning samt resultat och analysarbete. 

 

Fortsatt utveckling av intranätet Källan inom Sektor Omsorg 

 

Utveckling av de interna kvalitetsgranskningarna utifrån ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete enligt (SOSFS 2099:11). 
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Redovisning styrkortsmål i Äldreomsorgen 2014 

 

Styrkortsmål Resultat vi vill nå Åtgärd Mål- 

uppfyllelse 

Kommentar 

Götene kommun är 

en attraktiv och 

hållbar kommun för 

medborgare, 

näringsliv och 

medarbetare 

Att erbjuda 

heltidsanställning till 

dem som så önskar 

 

 

 

 

 

 

 

Att erbjuda stöd och 

service av god kvalitet 

Använder Timbanksmodellen, årsarbetstid 

och FLA (flexibel lokal anställningsavtal) 

samt vikariepoolen för att de anställda som 

har fasta scheman ska kunna erbjudas 

önskad sysselsättningsgrad. 

 

 

 

 

 

Byggt upp ett ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete inom sektor 

Välfärd vuxen  

Tagit fram rutiner för hantering av 

synpunkter och klagomål. 

Kartläggning av huvud- och stödprocesser  

Under hösten ska uppföljning och 

analysdelen utvecklas, en uppföljningsplan 

ska tas fram.  

Utvecklat anhörigstödet.  

Mycket hög 

måluppfyllelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket hög 

måluppfyllelse 

Alla erbjuds den sysselsättning 

de önskar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höga betyg i nationell 

brukarundersökning inom 

äldreomsorg. Höga betyg i 

internbrukarundersökning 

inom Korttid och hemsjukvård. 

Höga betyg inom hälso- och 

sjukvård. 

Intern kvalitetsgranskning 

genomförd. 

Götene kommun är 

en klimat- och 

miljömedveten 

kommun 

Mindre användning av 

bilar 

 

 

Bättre Källsortering 

 

 

Cyklar har köpts in till hemtjänsten för 

förflyttning inom tätorten. Ruttoptimerat 

hemtjänsten för ett effektivt 

resursutnyttjande av både bilar och personal 

Kastanjegården ingår i ett pilotprojekt om 

återvinning av matavfall tillsammans med 

tillsammans med Götene Vatten & Värme 

Måluppfyllelse 

till 

övervägande 

del 

Låg 

måluppfyllelse 

 

Arbetet med ruttoptimering är 

ett ständigt pågående arbete 
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Använda oss av 

närodlade och 

ekologiska livsmedel i 

högre utsträckning 

Alla boenden källsorterar   

 

Upphandling av livsmedel har lett till att 

mer närproducerat och ekologisk mat kan 

inhandlas via avtal.  

 

 

Begränsad 

måluppfyllelse 

 

 

 

Götene kommun är 

ett tillgängligt 

samhälle för alla. 

Ökad fysisk 

tillgänglighet för alla 

 

 

Tillgänglighet 24 

timmar om dygnet 7 

dagar i veckan 

 

Uppdaterad aktuell 

information på webben. 

Erbjuda vissa texter på 

Lättläst 

Planerad inventering av ute- och innemiljöer 

och redovisning i tillgänglighetsdatabasen 

försenad.  

 

Införande av E-tjänster inom socialtjänsten 

inom försörjningsstöd planeras i höst. 

 

 

Informationen under omsorg och stöd delvis 

uppdaterad av sidansvariga. 

En del mer lättlästa broschyrer har tagits 

fram inom äldreomsorgen 

  

Mycket låg 

måluppfyllelse 

 

 

Mycket låg 

måluppfyllelse 

 

 

Begränsad 

måluppfyllelse 

 

Den nya programvaran 

fungerar ej  

 

 

Inväntar ett pilotprojekt i 

Lidköping innan start 

Alla får ett gott 

bemötande 

Att alla blir sedda och 

bemötta med respekt 

Värdegrundsutbildning genomförd för 

värdegrundsledare som i sin tur utbildar sina 

medarbetare. 

Värdighetsgarantier reviderade och 

omarbetade i lättläst broschyr. 

Bemötande finns med som en punkt på alla 

APT. 

Mycket hög 

måluppfyllelse 

100% nöjdhet med bemötandet 

i särskilt boende och 95% i 

hemtjänsten enligt nat. 

Brukarundersökning, samt 

betyg 9,4 (skala 1-10) på 

Korttiden i en 

internbrukarundersökning 

 

 

Den enskildes 

inflytande och 

Tillgodose individens 

mål/önskemål ”För vem 

Ett intensivt arbete pågår med att höja 

kvaliteten i brukarnas genomförandeplaner. 

Hög 

måluppfyllelse 

91% nöjdhet med att 

personalen tar hänsyn till 
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delaktighet ska öka perspektivet” Dokumentationsutbildning för personalen 

pågår för att säkerställa insatserna till 

brukarna. Biståndsbeslut för den enskilde i 

särskilt boende håller på att införas. 

Diskussioner genomförs på APT om hur 

brukaren ska få mer inflytande och 

delaktighet i sin vardag. 

Värdegrundledaren lyfter också fram 

inflytande och delaktighetsfrågor med sina 

medarbetare på ett annat sätt idag. 

Värdighetsgarantier har reviderats och 

implementeringen pågår. 

Kostråd finns på varje boende för att öka 

delaktigheten. 

 brukarens åsikter och önskemål 

i särskilt boende och 84% i 

hemtjänsten enligt nat. 

Brukarundersökning, 

 

 

 

 


