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1 Inledning
1.1 Om uppföljningen
FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete har av Motala kommun fått uppdraget att genomföra
en uppföljning av Solbackens vårdboende i Motala kommun. Uppföljningen syftar till att belysa
Solbackens vårdboende utifrån dess driftsform som intraprenad. I föreliggande rapport redovisas
denna uppföljning.
Fokus för uppföljningen är följande områden:






Allmänt om intraprenad som verksamhetsform
Ledning och styrning
Arbetsmiljö för personal
Kvalitet i förhållande till brukare
Hållbar utveckling

Uppdraget ska genomföras under hösten 2015 och en sammanställning av resultat ska presenteras
senast den 21 oktober 2015. Ansvarig för uppdragets genomförande från FoU Centrums sida är
gruppchef Mats Eriksson och forskare Bo Davidsson.
Uppföljningen baseras så långt som möjligt på tillgänglig information från register/databaser och på
befintliga dokument om policy, värdegrund, kostnader, löner, omsättning av personal och brukare1
etc. Information för att belysa uppföljningens frågeställningar har också samlats in genom intervjuer
med ledning och ett urval personal.2

1.2 Bakgrund
Solbackens vårdboende i Motala kommun startade sin verksamhet med att Attendo Sverige AB, drev
verksamheten på entreprenad från 2010-10-01 till 2013-09-30. I samband med att verksamheten
övergick i kommunal drift upprättades ett avtal om intraprenad för Solbacken i Motala för tiden 201310-01 till 2016-09-30, med möjlighet till förlängning om två år i taget.
Solbackens vårdboende riktar sig till personer med demenssjukdom och har 50 bostäder i sex
boendegrupper. Enheten har en något förhöjd grundbemanning och har andra funktioner, vilket är en
skillnad mot andra vårdboenden där det kan finnas avdelningar inriktade mot demensvård. På
Solbacken finns också en renodlad BPSD enhet vilket är den enda i kommunen och som är reellt högre
bemannad. Solbacken har 2015 56,6 antal årsarbetare. Detta innebär att antalet årsarbetare per plats
är 1,13, vilket är näst högst bland vårdboenden i Motala kommun. En annan funktion som påverkar
ekonomi och bemanning gäller mathantering där man i stället för att betala ett högre pris för maten
valt att delvis ha egen mathantering vilket påverkar bemanningen.
Nettoresultatet för 2014 är 2 037 tkr vilket sticker ut jämfört med de andra vårdboendena, där det är
vanligt med underskott. Enbart en annan enhet har ett positivt, men betydligt lägre, nettoresultat.
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I uppdraget med uppföljningen används benämningen ”brukare” men i intervjuer med chefer och medarbetare på Solbacken används
också benämningarna ”hyresgäst”, ”boende” samt ”den äldre”. Vi har valt att behålla variationen av olika benämningar i rapporten.
2 I intervjun med ledningen deltog Patrik Sikt, verksamhetschef ÄO och enhetschef Karin Simonsson. I löpande text benämnda
”verksamhetschefen” respektive ”enhetschefen”. Gruppintervjun med medarbetare omfattade fyra personer, vilka benämns
”medarbetare” i löpande text.
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Kostnaderna för maten är per plats och dag är 92 kr, vilket är lägst bland kommunens vårdboenden
och vikariekostnaden är 182 kr per dag, även det relativt lågt i jämförelse med övriga enheter.
Vad gäller personalen så är medellönen 23 346 kr i månaden, vilket är lägst för vårdboenden i Motala.
Även medelåldern, som är 41,1 år, är lägst bland Motalas vårdboenden. Personalens utbildningsnivå
beskrivs i tabellerna nedan.
Tabell 1. Utbildningsnivå fast anställd personal.
Fast anställd personal

Antal

Utbildning/befattning

55

Undersköterskor

1

Skötare

1

Vårdbiträde under utbildning

2

Vårdbiträden med lönebidrag

58

Totalt

Detta innebär att av den fast anställda personalen är cirka 97 procent undersköterskor eller
motsvarande.
Tabell 2. Utbildningsnivå vikarier.
Vikarier

Totalt

Antal

Utbildning/befattning

22

Undersköterskor

4

Vårdbiträde under utbildning

3

Vårdbiträden

29

Vad gäller vikarierna är cirka 76 procent undersköterskor. För samtlig personal innebär detta att cirka
90 procent är undersköterskor. Av resterande är 5 personal, vilket motsvarar cirka 6 procent,
vårdbiträden som är under utbildning. Resterande är vårdbiträden eller vårdbiträden med lönebidrag.
Avsikten med att driva Solbacken som intraprenad är förväntningar om ökad självständighet och ökat
handlingsutrymme för enhetens ledning med avseende på ekonomi, personal, organisation och
arbetssätt samt att detta avspeglar sig i goda resultat, i enlighet med socialnämndens krav:



Bra kvalitet i förhållande till brukare
Bra arbetsmiljö för personal

Vidare finns förväntningar om sådana plusvärden som:


Hållbar utveckling och lägre kostnader i relation till motsvarande enheter

Dessutom såg man intraprenaden som ett tillfälle att prova en:


Modell för ledning och styrning, med relativt stort handlingsutrymme och grad av
självständighet

1.3 Om intraprenaden som verksamhetsform
I en tjänsteskrivelse från socialnämnden daterad 2013-05-02 beskrivs förutsättningarna för att bedriva
Solbacken som intraprenad. Nedan presenteras en sammanfattning baserad på tjänsteskrivelsen vad
gäller verksamheten förutsättningar om mål och uppdrag, organisation, personal och arbetstider,
ekonomi, stöd, uppföljning och utvärdering med mera.
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Med självstyrande enhet (intraprenad) menas att en definierad enhet ges möjlighet till att driva
verksamhet i en företagsliknande form samtidigt som enheten fortfarande är en del av den kommunala
utförarverksamheten. Avsikten är att ge enheten en ökad självständighet och ett utökat
handlingsutrymme avseende ekonomi, personal, organisation och arbetssätt.
Kommunens inriktnings-, resultat- och verksamhetsmål gäller även för en intraprenad då den är en del
av den kommunala organisationen och omfattas av dessa. Intraprenaden är inte en egen juridisk
person och ska bedrivas inom ramen för lagar, föreskrifter och andra rättsregler som gäller för
verksamhet inom området. Övergripande riktlinjer och anvisningar beslutade av kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, personalnämnd, socialnämnd eller förvaltning gäller även för intraprenaden.
Intraprenaden har samma rätt och möjlighet som andra enheter inom kommunen att ta del av
spetskompetens från kommunövergripande funktioner inom exempelvis juridik-, personal-, ekonomi, IT- och upphandlingsområdet.
Socialnämnden har rätt att upphäva avtalet om inte intraprenaden fullgör sina åtaganden eller om
socialnämndens syfte med organisationsformen inte uppnås. Upphävning kan ske med omedelbar
verkan, t ex om kvalitetsbrister uppkommer som inte åtgärdas inom rimlig tid. Om intraprenaden
upphör övergår verksamheten i ordinarie verksamhet. Nivån på verksamhetens kvalitet utgår från
gällande lagstiftning och styrdokument samt den överenskommelse som tecknas mellan beställaren
och utföraren.
Ansvarig chef (enhetschef) är underställd verksamhetschef äldreomsorg och ingår i kommunens
chefsgrupp för äldreomsorgen. Enhetschefen är hierarkiskt på samma nivå som andra enhetschefer
inom den kommunala äldreomsorgen dvs. underställd verksamhetschef äldreomsorg som i sin tur är
underställd förvaltningschef. Chefen ska ha sin placering på enheten. En skillnad mellan intraprenaden
och övrig egen regi gäller ledningsstöd då det på Solbacken finns en samordnare/arbetsledare på
enheten som administrativt stöd. Vid enhetschefens frånvaro ersätts denna av en annan enhetschef.
Chefen ska ta sin utgångspunkt i ett kundfokuserat arbetssätt med hög tillgänglighet och ett nära
ledarskap och ha ett tydligt uppdrag att med stor frihet tillsammans med medarbetarna organisera
arbetet på enheten för att nå målen. Avsikten är att det ska finnas en styrgrupp för enheten som är
rådgivande men inte beslutande.
På samma sätt som på övriga enheter är ska det inom intraprenaden finnas möjlighet för den enskilde
medarbetaren att själv kunna bestämma nivån på anställningen och även möjligheten att under tid
ändra på detta. En möjlig effekt av att låta respektive medarbetare bestämma nivån på anställningen
är att de flesta anställda vill öka sin tid och att få sänker sysselsättningsgraden. Detta innebär att det
skapas ett överskott av tid som måste nyttjas på ett effektivt sätt.
Chefen ska tillsammans med medarbetarna på Solbacken och fackliga organisationer arbeta för att
finna nya arbetstidsmodeller som ger förutsättningar för ökad flexibilitet och anpassning av bemanning
efter verksamhetens skiftande behov. Intraprenaden ska ges möjlighet att använda tjänsterna som
finns inom Bemanningscentrum, Solbacken har valt att stå utanför modellen vad gäller att personals
särskilda ”resurstid” kan ”exporteras” till Bemanningscentrum för hantering. Solbacken tar dock emot
resursbärare från andra enheter.
Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna skiljer sig Solbacken mot andra enheter då intraprenaden
har en längre avtalsperiod. En överenskommelse på en längre period än ett år medför att balansering
kan ske av över-/underskott mellan budgetåren. Kravet är dock fortfarande att nämnden ska hålla sin
ram per budgetår. Över- eller underskott kan föras över mellan åren fullt ut eller delvis. Enheten får
inledningsvis ta med 50 procent av eventuellt över- eller underskott mellan åren. Överskott får inte
användas till en utökning av verksamheten som i sin tur innebär krav på ytterligare medel från
beställaren. Överskott kan nyttjas för verksamhetsförbättringar som ger kvalitetsförbättring för
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brukare/kund eller sparas för kommande behov. Vid underskott ska intraprenaden upprätta en
åtgärdsplan som anger hur ekonomisk balans ska uppnås. Åtgärdsplanen ska genomföras inom den
tidsperiod som förvaltningen anger.
Trots att kommunens regler för upphandling gäller även vid en intraprenad ges möjlighet att i vissa fall
göra upphandling på enhetsnivå och därmed träffa avtal mellan enhet och leverantör. T ex om leverans
av kost till Solbacken behöver upphandlas separat för att passa målgruppens behov.
Enheten erbjuds stöd inom områden som administration, arkivhantering, IT-, ekonomi-, personalfrågor
etc. vilket ges av Förvaltningsstaben. Anskaffande och utbyte av inventarier sker vid behov på samma
grunder som övrig verksamhet. Skillnaden är att med en längre avtalstid kan inköpen planeras under
en längre period. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ingår i samma organisation som övriga
kommunala enheter. Det innebär att HSL-personal är anställd på den förvaltningsgemensamma
enheten för kommunsjukvård och rehabilitering. Kostnader fördelas efter nyttjandegrad, på samma
sätt som för övriga kommunala äldreenheter.
Arbetssätt och arbetsmetoder ska vara i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet. Motala
kommun är medlem i FoU Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete. Ett möjligt stöd till utveckling
är att underlätta och stimulera till lokala utvecklingsprojekt i samarbete med FoU Centrum. Kommunen
och närsjukvården har i en gemensam avsiktsförklaring samlats kring en vilja att sammanföra och
utveckla kompetens i ett gemensamt kompetenscentrum inom demensområdet. En viktig del i detta
är att på ett tydligt sätt förena forskning och utveckling i demensvården.
Verksamheten som bedrivs i intraprenadform ska följas upp kontinuerligt. Utvärdering ska ske innan
eventuell förlängning av avtalstiden sker. Uppföljning ekonomiskt och personalmässigt sker på samma
sätt som övriga enheter inom äldreomsorgen, kvalitetsuppföljning i förhållande till värdighets- och
servicegarantier sker minst en gång per år. Uppföljning i förhållande till avtalet sker årligen. Nya arbetsoch organisationssätt för att utveckla verksamheten är av stort intresse och alternativa former för att
uppnå önskad sysselsättningsgrad med bibehållen kontinuitet är några av de frågor som är intressanta
att belysa.

1.4 Värdegrund, inriktningsmål och verksamhetsidé, mål och metoder
I uppföljningen har FoU centrum fått ta del av hur man på Solbacken i olika dokument beskriver hur
man uppfattar mål och hur man konkretiserar dessa i arbetsmetoder, vilket beskrivs nedan (Solbacken
– mål och metoder 2015).
För Solbacken gäller samma villkor som för hela Motala kommun vad gäller värdegrund, vilken utgår
från den nationella värdegrunden. Detta innebär att äldre ska leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande och att äldreomsorgen ska värna och respektera den enskilda personens rätt till
privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning (Socialtjänstlagen
2001:453). Detta uttrycks i socialförvaltningens inriktningsmål äldre, som syftar till att främja hälsa och
trygghet och utgå från individens behov och egna val. I verksamheten kommer detta till uttryck i
aktiviteter för att implementera värdighetsgarantier och att äldreomsorgens värdegrund ska förankras
hos all personal. Socialförvaltningens grundsyn och verksamhetsidé sammanfattas i följande punkter:



Öppen. Verksamheten bygger på öppenhet för människors behov och önskemål. Arbetet
kännetecknas av gott bemötande, tillgänglighet, samverkan och delaktighet
Stolt. Vi är engagerade och vågar vara stolta över vår kompetens och professionalitet. Vi
bygger vår verksamhet på värden där människan står i centrum.
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Nyskapande. Vi är kreativa och nyskapande. Kvaliteten säkerställs genom att vi ständigt
utvecklar och förbättrar vår verksamhet samt anpassar våra arbetsmetoder utifrån individuella
behov.

Motala kommuns värdighetsgarantier har operationaliseras på följande sätt för Solbacken. Man lovar
att göra en individuell planering tillsammans med en äldre vid ett tillfälle då man tar reda på hur och
när han/hon vill få beslutade insatser utförda. Att detta dokumenteras i en genomförandeplan där det
är den äldres behov och personliga önskemål som ska styra.
De verktyg som används är:










Team-arbete
Individuella handlingsplaner
Hög grad av personcentrerad omvårdnad
Handledning av personal
Tillämpa olika register som Senior alert, Demensregistret, BPSD-registret
Levnadsberättelsen
Kontaktmammaskap
Anhörigstöd
En stödjande miljö (syn- och ljudintryck etc.)

Mål och metoder för en personcentrerad omvårdnad syftar till att den äldre ska få bevara sin identitet,
vilket innebär ett bemötande med respekt och värdighet, att lära känna och se individen, att läsa av
och anpassa krav, stödja för att bevara identitet och självkänsla och att man får vara som man är, samt
att kunna se det friska. Personalen ska arbeta för att vara närvarande i mötet, förmedla trygghet och
glädje, finnas tillhands vid ledsamheter och att tillämpa ett validerande arbetssätt genom att förstå
känslor och kunna lotsa.
I arbetet ska detta yttra sig i att man ”jobbar med rumpan” och inte går ifrån vid fikaraster, tillämpar
reminiscens genom att väcka minne till liv, att ha sång och musik i omvårdnaden, stimulerar sinnen
utan krav på prestation eller aktivt deltagande, att måltider är pedagogiska, fysisk aktivitet och
utevistelser samt taktil massage.

1.5 Lönekriterier, medarbetarsamtal samt lönesamtal
I uppföljningen har FoU centrum också fått ta del av de lönekriterier som tillämpas samt hur man
arbetar med medarbetarsamtal och lönesamtal (Solbacken – Medarbetarsamtal och lönesamtal 2014;
Solbacken – Lönekriterier 2015). Lönekriterierna utgår från fyra olika kategorier, nämligen
medarbetarskap, måluppfyllelse, resultat/kvalitet samt öppenhet och nyskapande. Dessa kriterier tas
också upp i medarbetar- och lönesamtal.
Medarbetarskap. Medarbetarens förhållningssätt innebär att visa stolthet för sitt arbete internt och
externt och bidra till en god arbetsmiljö. Respektera andras uppfattning och ta en aktiv roll i sin egen
och arbetsgruppens professionella utveckling. Detta ska yttra sig i samarbete i arbetslaget. Lojalitet
mot fattade beslut. Bidra till gott arbetsklimat. Bidra till konstruktiva lösningar. Lyssna på andra samt
engagemang och stolthet för kompetens och professionalitet.
Måluppfyllelse. Att känna till och genom kompetens ta initiativ till att nå verksamhetens mål.
Genomföra aktiviteter enligt verksamhetsplaner och styrdokument. Ansvara för den egna utvecklingen
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i enlighet med medarbetarsamtalen. Detta utgår från nationell värdegrund, socialförvaltningens
inriktningsmål samt socialförvaltningens service- och värdighetsgarantier.
Resultat/kvalitet. Genom yrkeskompetens kunna skapa ett mervärde för hyresgästen. Ta egna initiativ
vid problemlösning för att självständigt lösa problem inom fastställda ramar och rutiner. Att följa upp,
utvärdera och förändra för bästa resultat. Detta sker genom att arbeta utifrån metoder och arbetssätt
vid demenssjukdomar enligt demensvårdsprogrammet samt att ha ett vardagsrehabiliterande
förhållningssätt.
Öppen och nyskapande. Att anpassa sig vid förändrade behov och vara positiv till förändrings/förbättringsarbete. Var pådrivande i utvecklingsarbetet och bidra till att verksamheten förs framåt,
analysera och dra slutsatser. Detta innebär att arbeta med öppenhet för människors behov och
önskemål. Att utgå från värden där människan är i centrum. Gott bemötande, tillgänglighet,
samverkan, delaktighet. Vara kreativ och nyskapande. Att säkerställa kvaliteten genom att ständigt
utveckla och förbättra verksamheten och anpassa arbetsmetoder utifrån individuella behov.
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2 Resultat baserat på intervjuer med ledning och medarbetare
I detta kapitel redovisas utfallet av uppföljningen baserat på intervjuer med verksamhetschef och
enhetschef samt medarbetare.3 Framställningen är organiserad efter de teman som är fokus för
uppföljningen, nämligen: Om intraprenad som verksamhetsform, Ledning och styrning, Arbetsmiljö för
personal, Kvalitet i förhållande till brukare, samt Hållbar utveckling.

2.1 Om intraprenad som verksamhetsform
Intervju med verksamhetschef och enhetschef
För Solbacken gäller samma regler och villkor om policy, värdegrund och arbetsmiljö som för Motala
kommun som helhet och verksamhetsformen intraprenad innebär inte några skillnader. Detta innebär
att riktlinjer från nationell värdegrund, sociala förvaltningens grundsyn och värdighetsgarantin gäller.
När det gäller övergripande och strategisk styrning så ingår enhetschefen i kommunens ledningsgrupp
för äldreomsorg. När det gäller delegationsordningen så kan enhetschefen inte gå emot
verksamhetschefen, vilken är övergripande ansvarig även för Solbacken. Syftet med ledningsgruppen
är att styra och stödja men ledningsgruppen är också ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer
mellan samtliga verksamheter. Det finns ett intresse från andra enheter/chefer i kommunen för vad
som händer på Solbacken, men det kan vara med lite olika bottnar som också hänger samman med
den politiska diskussion som var i samband med övertagandet från Attendo. Det finns också intresse
från politiskt håll om hur Solbacken fungerar, och enhetschefen har vid ett tillfälle och berättat om
verksamheten på nämnden och dessutom haft flera politikerbesök.
Enhetschefen uppfattar att det kaotiska läge som var när verksamheten skulle övertas från Attendo
har format utvecklingen av Solbacken. När verksamhetschefen och enhetschefen beskriver
bakgrunden till dagens situation och verksamhetsformen intraprenad är det mot bakgrund av vad de
beskriver som ”en politisk träta i Motala”. Det är snarare skillnaden mot Attendo än frågan om
intraprenad som är het och att intraprenadformen kan uppfattas som ointressant. Deras tolkning är
att den politiska diskussionen om Solbacken påverkar personalen som kan känna en osäkerhet inför
framtiden. Även hur frågan behandlats i media beskrivs som jobbigt för personalen.
All personal valde att stanna kvar efter övertagande från Attendo, vilket även gäller den administrativa
resursen i form av en samordnare gjorde, vilket var viktigt för kontinuiteten. Verksamhetschefen
beskriver att det tog cirka 1 år för att få helt koll på läget. Det var 6 olika personalgrupper och olika
kulturer. Trots praktiska problem med allt från mat till utrustning så fick man ihop en bra verksamhet
genom att alla ställde upp och gjorde sitt bästa.
Solbacken skiljer sig dock på några punkter från andra verksamheter. Ekonomiskt innebär
intraprenaden att man kan ta med över- eller underskott och en 50 procents-gräns gäller då enligt ett
avtal som löper 3 år. Vidare har man vissa frihetsgrader och kan t ex påverka vem som distribuerar
mat, man kan välja andra arbetskläder och att välja att jobba mot bemanningscenter eller ej vad gäller
vikarier. En annan skillnad mellan Solbacken och övriga ÄO enheter är att Solbacken har en egen
administrativ resurs i form av samordnaren. Det underlättar mycket och innebär att enhetschefen får
mer tid till att leda och stödja verksamheten.

3

Intervjuformulären återfinns i bilagorna 1 och 2.
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Vad gäller personal så finns ett större handlingsutrymme som innebär att man kan själv önska
arbetstider och grad. Personalen ”lyder under” regelverket om önskad sysselsättningsgrad vilket
innebär att personer kan öka och sänka sin arbetstid utifrån egna önskemål. När det gäller
personbemanningen så kan det innebära att bemanningsgraden är högre än den budgeterade
bemanningsgraden vilket ställer krav på flexibilitet i personalorganisationen utifrån faktorer som
vårdtyngd och frånvaro. Många har gått upp i tid och personaltiden är högre än grundbemanningstid.
Uppfattningen är att man kan styra så att personaltiden används effektivare. Sammantaget innebär
det att Solbacken har högre frihetsgrader än en traditionell enhet inom Motala kommun.
Både verksamhetschefen och enhetschefen vill också poängtera att mycket av det som görs i
intraprenadform också kan göras i traditionella former.

Intervju med personal
I intervjun med personalen framkommer ungefär samma bild av intraprenadformen som i intervjun
med verksamhetschefen och enhetschefen, men något mindre detaljerat. Vad gäller organisatoriska
konsekvenser av intraprenaden nämner medarbetarna att närheten till cheferna har ökat och ger
snabbare beslut och besked i olika frågor, ett eget resursteam finns också i huset vilket innebär att
vikarier slipper åka till andra delar av kommunen. Vidare att arbetet med värdegrund utvecklats och
att man får mycket bra feedback från vårdtagare och anhöriga. Värdegrunden bygger på att man ska
se brukarens individuella behov, ha mycket aktiviteter och jobba för att brukarna ska vara så delaktiga
som möjligt. Man jobbar ”med och inte emot” och både personal och brukare är i fokus och att det
också är viktigt att måna om de anhöriga. Andra aspekter som kommer fram i intervjun med
medarbetarna ligger närmare det vardagliga arbetet och behandlas under rubrikerna nedan.

2.2 Ledning och styrning
Intervju med verksamhetschef och enhetschef
Verksamhetschefen menar att det kan finnas skillnader mellan Solbacken och traditionella enheter
som handlar om föreställningar vad som är möjligt och inte möjligt att göra, det gynnar Solbacken där
man har en självbild och förväntan på sig att agera mer självständigt. Detta är en viktig grund för
utveckling att man vågar pröva icke traditionella alternativ och på det sättet blir Solbacken lite av en
experimentverkstad/testbädd som även andra delar i kommunen kan lära sig av.
Det ingår i rollen och uppdraget att ha ett flexibelt ledarskap och att jobba nära personal och brukare
och finnas till hands dagligen. Personalkontinuitet ger möjligheter att jobba på ett annat sätt med
bemanning vilket leder till bättre struktur och arbetssätt i relation till brukaren. Viss överanställning
ger resurser och man behöver ej bemanningscentrum utan kan jobba med den personal som finns i
huset. Detta är en flexibilitet som finns i intraprenaden.
I ledarskapet ingår att stödja och samspela med personalen att utveckla och finna egna lösningar på
många problem som uppstår både i den dagliga kontakten med brukarna men också på mer
organisatoriska frågor. I detta sammanhang är enhetschefens nära samarbete med samordnaren
viktigt. Solbacken har också infört en teamorganisation för styrning. Styrgruppen består av
enhetschefen, samordnaren och de två sjuksköterskorna. En annan faktor som uppfattas som positiv
för verksamheten är att enheten är ganska ny och lagom stor med 50 platser, vilket påpekas av
verksamhetschefen.
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Då målet är att hela tiden jobba med mötet mellan vårdare och brukare och genom det minska
medicinanvändningen, som också sjunkit, krävs nära samarbete mellan ledning och personal.
Beteendeproblem hos brukaren kräver ett individorienterat arbetssätt. Arbetsplatsträffar (APT) blir då
ett viktigt forum för samarbetet mellan ledning och arbetsteam. Det kommer många idéer och förslag
från teamen och då är det enhetschefens sak att fånga upp och stödja dessa. Det handlar om att vara
på plats och att se helheten i brukarnas behov och situation, personalens behov och förutsättningar
samt ekonomi/organisation. Alla delar uppfattas hänga ihop. Enhetschefen upplever att hon har
möjlighet att ta många beslut i vardagen men har också kontakt med verksamhetschefen för att få
vägledning.
Ett exempel på hur man kan utnyttja sitt handlingsutrymme är mathanteringen där Solbacken valde
den kommunala kostenheten som leverantör men man tillagar potatis och sallad själv på varje
avdelning. Matlagningen blir då en del i det pedagogiska upplägget och vissa av hyresgästerna hjälper
till att sköta detta.
Enhetschefen beskriver att det inte finns några formella system för interna karriärvägar på Solbacken,
exempelvis att undersköterskor kan bli specialiserade på ett särskilt område. Däremot uppmuntras
goda prestationer genom den individuella lönesättningen, det är där man kan se att personal
uppmuntras. Några har gått vidare med utbildning inom demensvård och dom uppfattas kunna få en
viktigare roll i arbetsgrupperna och kan få vara handledare. När det gäller kompetensutveckling
påpekar både verksamhetschefen och enhetschefen att det är viktigt att ständigt försöka höja den
allmänna och gemensamma kompetensnivån.
Mot bakgrund av detta resonemang påpekar verksamhetschefen att ekonomin påverkat och att det
har varit några ”snålår” i början, samt att kompetensfrågorna gäller alla nivåer i yrket och egentligen
borde det vara yrkeshögskola som grundnivå, detta för att kunna bättre förstå sin egen roll och att
kunna reflektera.

Intervju med personal
Medarbetarna uppfattar att ledningens entusiasm smittar av sig till personal och vårdtagare.
Ledningen uppfattas som mycket viktig när det gäller att kunna och våga bolla med resurser i huset.
Att ledningen också känner alla boende gör att det blir lättare att hitta lösningar.
Flexibiliteten i schemat och bemanning bygger på att man hjälps åt mellan olika avdelningar i huset.
Det går att flytta personal mellan avdelningar. Om man tycker det är tungt på en avdelning så kan man
byta med någon annan vilket uppfattas som flexibelt, både vad gäller personal och mot avdelningarna
och hyresgästerna. Det gör också att det är möjligt att individualisera vården mer än vid en mer statisk
schemaläggning, om någon vårdtagare på en avdelning behöver mera stöd kan man förstärka där
samtidigt som det kan vara ett mindre behov på en avdelning som för tillfället har det lite lugnare. Det
är också nära till sjuksköterskorna som finns på enheten vilket skapar trygghet i arbetet. Det är bra
scheman som är mer flexibla än vanligt utan att det egentligen inverkar på kontinuiteten. Schemat är
nu 6-veckors, annars är det vanligt med 4-veckors. Om någon t ex har barn som behöver ses till så kan
man påverka schemat. Samtidigt betonar medarbetarna att det skulle behövas mer personal under
stressiga perioder.
Ledningen lyssnar aktivt på personalen och är bra på att fånga upp idéer från golvet. Exempelvis har
man en aktivitetsgrupp med fria händer att ta initiativ och ordna aktiviteter för boende. Hela den idén
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kom från personalen. Det är heller inga problem att ta upp sådant som känsligt och problematiskt,
ledningen kan mobilisera personalen för att hitta gemensamma lösningar på problem som dyker upp.
Finsktalande är en profil på boendet, så att kunna finska språket är en merit och viktig kompetens
vilket beaktas vid rekryteringar.

2.3 Arbetsmiljö för personal
Intervju med verksamhetschef och enhetschef
När det gäller arbetsmiljön så lever Solbacken under samma regler och villkor som övriga kommunen.
På frågan om personalens arbetsuppgifter svarar verksamhetschefen och enhetschefen att det kan
vara vissa skillnader mot traditionella enheter, men det är samtidigt svårt att säga om det hänger
samman med intraprenadformen eller inte. Skillnaden kan vara att personalen jobbar närmare
brukaren. Personalen umgås med brukaren i dennes boendemiljö ständigt och lämnar bara
avdelningen för lunchrast. Personalen beskrivs ha ansvar för helheten på sin avdelning men ska också
veta vad som händer på övriga avdelningar i huset för att kunna samarbeta och hjälpas åt när det
behövs. Uppfattningen är att personalen känner stor stolthet för det ansvaret och de vill väldigt mycket
och har hög kompetens.
Personalen beskrivs som delaktiga i problemlösning såväl i relation till hyresgästen som till helheten,
och det tror både verksamhetschefen och enhetschefen kan hänga samman med intraprenadsformen.
Det finns inbyggt i kulturen ”att vi är lite annorlunda” och det kan leda till ansvarstagande och att man
vill visa att det går att arbeta på det här sättet. Ett exempel som enhetschefen ger är att man ”jobbar
med rumpan” och innebär t ex att man inte går ifrån när man fikar, man sitter med hyresgästerna och
att hyresgästerna kan hjälpa till med måltiderna. Man vill mycket och självbilden är att man har hög
kompetens för att jobba med dementa. Intraprenaden som verksamhetsform kan stärka känslan av att
man är speciella, vilket visar sig i att intraprenaden kommer in i diskussionerna.
På frågan om skillnader mellan före och efter övertagandet från Attendo svarar verksamhetschefen
och enhetschefen att det är svårt att beskriva då personalen även tidigare hade mycket ansvar och
även då kände en stolthet för Solbacken. I Attendo kunde det vara så att man hade mer av avancerade
sjukvårdsuppgifter. Nu har man mer boendekontakter och jobbar hårdare med bemötande som
arbetsmetodik. En sådan arbetsmetodik kräver mer av samarbete och kommunikation mellan personal
och personal – ledning. Det gör också att det finns utrymme att forma ett eget arbetssätt tillsammans,
men den möjligheten finns också potentiellt i andra driftsformer. Enligt verksamhetschefen är det svårt
att veta vad som hänger samman med ledarskap och vad som beror på driftsformen.
Styrgruppen träffas varje måndag. På APT finns stort fokus på hyresgästen och det ger också en bra
arbetsmiljö. Det ger gruppen en utmaning att tänka efter! I de olika teamen/arbetsgrupperna har man
pratat ihop sig och det finns en handlingsplan för varje hyresgäst.
På frågan om hur man arbetar med innovationer i arbetssätt, om detta kan göras explicit, och t ex syns
i handlingsplaner, svarar enhetschefen att det kan bli bättre. Kompetens och lärande finns i gruppen
och ofta kopplat direkt till enskilda hyresgäster, men detta kan öppnas upp ytterligare och att det är
viktigt att få nya idéer till ledningsgruppen och att koppla till värdegrunden.
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Intervju med personal
Medarbetarna har uppfattningen att de har mer varierande arbetsuppgifter än på en traditionellt
boende. Samtidigt har vissa sjukvårdande uppgifter försvunnit som t ex provtagning och omläggningar,
vilket inte är så bra på sikt eftersom man som undersköterska då tappar i kompetens. Nu gör
sjuksköterskan det. Det är en lokal praxis om man delegerar eller ej, och upp till sjuksköterskan.
Tidigare när Attendo drev Solbacken var det bara en sjuksköterska och då delegerades dessa uppgifter
i högre grad.
När det gäller arbetsbelastning kan det variera mellan avdelningarna beroende på att vårdtyngden
varierar över tid. Man försöker tackla det med flexibilitet, men det går inte att vara 100 procent rättvis.
Uppfattningen är att man generellt skulle behöva något högre bemanning under stressiga perioder.
Man har regelbundna APT, avdelningsvis men också gemensamt i hela huset. Dagordningen till dessa
möten kommer från ledningen. Personalen ska också göra sin lista över frågor de vill ta upp.
Dagordningen brukar t ex handla om vårdplanering men det finns också utbildningsinslag på APT.
Värdegrundsutbildningen uppfattas vara mycket bra och viktig, men tyvärr har inte alla kunnat delta.
Det är svårt att få annan kompetensutveckling utöver det som är på ATP och uppfattningen är att det
beror på brist på pengar. Vissa i personalen har dock gått YH-utbildning i demensvård, vilken var
organiserad som distansutbildning och självstudier.
Varje avdelning har också ett fackligt arbetsplatsombud som regelbundet träffar ledningen, och då
behandlas frågor om arbetsmiljö, schema etc.

2.4 Kvalitet i förhållande till brukare
Intervju med verksamhetschef och enhetschef
Verksamhetschefen och enhetschefen beskriver att man använder följande register: Senior alert,
Svenska demensregistret, palliativa registret, BPSD samt Öppna Jämförelser. Vidare har man
dokument som skrivs tillsammans med demenssköterskan och MAR, vilket ger underlag för en bättre
dialog. Man uppfattar att man har rätt metoder och att detta kan leda till ett bättre bemötande.
Vad gäller brukaruppföljningar så är man med i och följer den generella uppföljningen och rapporterar
till nämnd.
Intervju med personal
En viktig del är genomförandeplaner. Man går igenom genomförandeplan var 6:e månad och allt
arbete noteras där. Det finns en kort information om varje hyresgäst placerad i deras rum. Personalen
kan kolla att målen följs upp och skriva hur det går. Man går också igenom vårdplaner var 14:e dag
med sjuksköterskan på personalmöten där alla är med. Veckoplanering presenteras på en gemensam
tavla på avdelningen. Att medarbetarna är delaktiga i veckoplaneringen uppfattas som en styrka och
att man vet vad som ska göras. Detta är också bra för vikarier som kommer in. Varje brukare har en
kontaktperson och genom kontaktmannaskapet är man säkra på att saker blir gjorda. Just
kontaktmannaskapet ser medarbetarna som en nyckelfaktor i att skapa en hög kvalitet. Medarbetarna
är också aktiva i kvalitetsuppföljningen tillsammans med sjuksköterskorna.
Aktivitetsgruppen är också en viktig kvalitetsfaktor. Aktiviteterna kan vara utflykter, cirklar,
promenader etc. Man har fasta aktiviteter och avdelningarna turas om att leda aktivitetsdagarna så
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att alla blir delaktiga. Det är tre aktiviteter per vecka och avdelning vilket uppfattas som högt.
Personalen uppfattar också att man är unika när det gäller promenader och ledsagning. Vidare
uppfattas lokalerna vara bra. T ex innergården är en tillgång och det är öppet och ingen är inlåst.

2.5 Hållbar utveckling
Intervju med verksamhetschef och enhetschef
På frågan om hur man arbetar för en hållbar utveckling svarar verksamhetschefen och enhetschefen
att det kan vara svårt att koppla till intraprenaden. Vad gäller mat har man ett avtal och att det nog är
samma som för övriga. Men det faktum att man lagar egen mat kan ses som positivt ur
hållbarhetsperspektivet. För tvätt och transporter har det förbättrats då man tvättar själva vilket
innebär mindre transporter.
Några saker som verksamhetschefen och enhetschefen vill framhålla för Solbacken är att de ser
långsiktig personalförsörjning som en hållbarhetsaspekt och då kan Solbackens frihetsgrader när det
gäller rekrytering vara en främjande faktor då personal stannar kvar och man kan behålla
kompetensen. Med färre vikarier så blir det också mindre restid för dom.
Verksamhetschefen säger att Solbacken har en god totalekonomi och det hänger samman med att
boendet med 50 hyresgäster är tillräckligt stort för att både kunna bära oh kostnader och flexibelt för
att kunna göra interna förändringar som påverkar totalekonomin.

Intervju med personal
Vad gäller ekologi så nämner medarbetarna att man tvättar sina egna jobbkläder och sorterar soporna.
Däremot är det ej så bra rengöringsmedel och det går åt ganska mycket på grund av dåliga golv som
kräver mycket rengöringsmedel. Man uppfattar att man också slänger ganska mycket mat.
Det är lättare med ekonomin vad gäller inköp. Där finns flexibilitet för de olika avdelningarna, t ex
behöver inte alla köpa en ny TV samtidigt.
Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv uppfattar medarbetarna att flexibiliteten vad gäller bemanning på
Solbacken är positiv då man kan omplaceras till en annan avdelning i huset och det blir färre
uppsägningar. Trots detta kommenterar medarbetarna att man behöver se över vikariebemanningen.
T ex fick en medarbetare en helg nio olika vikarier att jobba med vilket ger dålig kontinuitet. Man
beskriver att bemanningen i kommunen är dålig och att det finns hundratals i bemanningen. Det är ett
styrningsproblem. Det är då bättre att ha någon i huset som resurs, och här gör medarbetarna en
jämförelse med Attendo som har egna vikarier.
Skillnaden mellan vanlig drift och intraprenad kopplas till att personalfrågor kan lösas lättare och att
chefen kan styra efter lokala behov. Närhet till chef och sjuksköterskor leder till snabba beslut och
lösningar, ofta samma dag eller i morgon. Konsekvensen är att sammanhållningen är bra och att
personalen vill vara kvar på Solbacken.
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2.6 Övriga kommentarer från intervjuerna
Slutligen redovisas i detta avsnitt några kommentarer som kom fram i intervjuerna som inte direkt
passar in under de olika teman som redovisats ovan.
En fråga som diskuterades i intervjun med ledningen gäller att det finns många olika kompetenser hos
personalen som är viktiga men som riskerar att inte uppmärksammas. Det kan t ex vara att kunna laga
mat, baka, språkkunskaper, klippa hår, sjunga, musik etc.
Ett annat tema som kom fram i intervjun med medarbetarna är också kopplat till frågor om kompetens
och kompetensförsörjning inför framtiden i hela branschen. Här finns enligt medarbetarna ett stort
arbete att göra. Det gäller arbetstider, lön, att ta bort delade turer, att höja ersättningen för helgjobb,
t ex vid jul och nyår Vad gäller relationen till skola och utbildning säger man att man kunde göra besök
i skolan och berätta om jobbet och ge en bättre och nyanserad beskrivning av branschen och vad ett
arbete inom vården kan innebära.
Medarbetarna diskuterar också att man vid övergången sa att det skulle bli ett demenscentrum på
Solbacken, men detta ännu inte blivit verklighet. Detta skulle också kunna vara en positiv faktor för
verksamheten. Man har också en bassäng på enheten som inte används tillräckligt. Ytterligare en
faktor är att det finns ett hälsocentrum på Solbacken och att det innebär mycket besök och spring
vilket kan stressa de egna brukarna vilket stjäl tid.
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3 Resultat baserat på kvantitativa uppföljningar
I detta kapitel redovisas olika kvantitativa uppföljningar som genomförts. Det är en enkätbaserad
uppföljning av hur personalen uppfattar arbetet i relation till förbättringsområden, samt en
sammanställning av nyckeltal från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (www.kolada.se),
avseende brukares uppfattningar, personaltäthet och personalens utbildningsnivå.

3.1 Solbackens uppföljning av förbättringsområden
Som underlag för uppföljningen har FoU centrum fått ta del av den medarbetarundersökning som
genomförts på Solbacken och Motala kommuns äldreomsorg i form av en enkät med totalt 14
variabler.4 Enkäten bygger på ett salutogent perspektiv på hälsa och prestation i organisationer och
har utvecklats av företaget Springlife. Variablernas utfall omfattar ett intervall från 0 till 100, där höga
värden är önskvärda, förutom för två variabler, nämligen utmattning och arbetstakt där värden mellan
25-30 är optimalt. I undersökningen finns också riktvärden. I tabellen nedan redovisas utfallet av
undersökningen om förbättringsområden med kommentarer om man når upp till riktvärdena eller ej.
Tabell 3. Utfall av Solbackens medarbetarundersökning 2014 om arbetsmiljö med riktvärden.
Variabel

Erhållet värde

Riktvärde

Kommentar

Medarbetarkraft
Arbetsrelaterad utmattning
Arbetstakt
Effektivitet
Delaktighet
Socialt klimat
Lärande i arbetet
Återkoppling
Ledarskap
Medarbetarskap
Målkvalitet
Prestationsnivå
Ledarskapsprofil
Stressprofil

74
42,5
29,3
83,2
81,0
89,5
81,8
93,2
86,5
88,2
76,1
81,8
84,7
66,7

70
30
25-30
65
80
70
70
65
70
85
70
67
70

Strax över riktvärde, positivt
Hög belastning, negativt
Ligger inom riktvärdet, neutralt
Mycket över riktvärdet, positivt
Strax över riktvärdet, positivt
Väl över riktvärdet, positivt
Väl över riktvärdet, positivt
Mycket över riktvärdet, positivt
Väl över riktvärdet, positivt
Strax över riktvärdet, positivt
Strax över riktvärdet, positivt
Riktvärde saknas, troligen positivt
Mycket över riktvärdet, positivt
Strax under riktvärdet, negativt

För nästan alla variablerna gäller att de erhållna värdena för Solbacken ligger strax eller mycket över
riktvärdena, dvs. ett positivt utfall. Undantaget är variabeln arbetsrelaterad utmattning, där det
erhållna värdet ligger väl över riktvärdet. Sammantaget innebär detta att potentialen för förbättring
på Solbacken är gott, men att medarbetarnas uppfattning av arbetsrelaterad utmattning indikerar hög
belastning vilket kan vara negativt vad gäller möjligheterna till förbättring.
Medarbetarundersökningen har genomförts på samtliga enheter inom äldreomsorgen i Motala
kommun, inklusive hemtjänst, trygghetsboende och vårdboende. Totalt finns det 13 enheter och i
tabellen nedan redovisas vilken position Solbacken får vad gäller rangordning. I rangordningen anger
siffran 1 att enheten rangordnas högst (dvs. bäst), siffran 2 (näst bäst) etc. För variabeln
Arbetsrelaterad utmattning gäller det omvända, dvs. att siffran 13 motsvarar låg belastning. För
variabeln arbetstakt gäller att värdet bör ligga mellan 25-30, vilket Solbacken gör.

4

Variablerna konstrueras genom att så samman olika delfrågor. I bilaga 3 redovisas de olika variablerna, ingående delfrågor samt

svarsalternativ.
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Tabell 4. Medarbetarundersökning om arbetsmiljö 2014 med Solbacken rangordnad i relation till
samtliga enheter inom äldreomsorgen i Motala.
Variabel

Rangordning

Kommentar

Medarbetarkraft
Arbetsrelaterad utmattning
Arbetstakt
Effektivitet
Delaktighet
Socialt klimat
Lärande i arbetet
Återkoppling
Ledarskap
Medarbetarskap
Målkvalitet
Prestationsnivå
Ledarskapsprofil
Stressprofil

7
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7

Neutralt
Neutralt
Ligger inom riktvärdet, positivt
Positivt
Positivt
Positivt
Positivt
Positivt
Positivt
Positivt
Positivt
Positivt
Positivt
Neutralt

För 10 av de studerade variablerna erhåller Solbacken det högsta värdet och rangordnas därför högst
av de studerade enheterna. För 3 av variablerna intar Solbacken en neutral mittenposition i
rangordningen, nämligen Medarbetarkraft, Arbetsrelaterad utmattning samt för Stressprofil. För
variabeln Arbetstakt ligger Solbacken inom intervallet 25-30, vilket anses optimalt samt erhåller en låg
rangordning, dvs. ett positivt utfall. Sammantaget innebär detta att Solbacken totalt sett kommer ut
mycket bra i medarbetarundersökningen när enheten jämförs med andra enheter i Motala. Den
arbetsrelaterade belastningen kan också ses i ljuset av denna jämförelse och Solbackens mittposition
i rangordningen signalerar att detta är ett problem som gäller även för andra enheter.

3.2 Uppföljning Kommun- och landstingsdatabasen
Solbacken ingår också i de sammanställningar som finns tillgängliga i Kommun- och
landstingsdatabasen Kolada. I Kolada finns möjlighet att jämföra resultat för kommuner och enheter
på olika sätt och i relation till hela riket. För särskilt boende finns sammanställningar för ett antal
kategorier, nämligen brukarbedömningar vad gäller: Leva och bo självständigt, Trygga förhållanden,
samt Aktiv och meningsfull tillvaro. Vidare ingår information om Resurser samt Analysbakgrund.
Underlaget till sammanställningen har främst hämtats från datainsamlingar genomförda av
Socialstyrelsen. I tabellen nedan finns värden i form av så kallade ovägda medelvärden för hela riket,
särskilda boenden i Motala samt för Solbacken. Ett ovägt medelvärde beräknas för riket genom att
summera alla svar och dividera med antal kommuner (290) och för Motala genom att summera alla
svar och dividera med antalet särskilda boenden. För brukarna har andelen som svarat att de är trygga
eller mycket trygga, nöjda eller mycket nöjda etc. summerats, beroende på hur frågan formulerats. I
denna sammanställning finns enbart resultat för år 2014 för Solbacken, varför det inte går att säga
något om utvecklingen över tid.

16

Tabell 5. Sammanställning av nyckeltal från Kolada 2014, för riket, samtliga särskilda boenden i
Motala, samt för Solbacken.

Leva och bo självständigt
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och
önskemål, andel (%)
Trygga förhållanden
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel
(%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen,
andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - information om
förändringar, andel (%)
Personer i permanent särskilt boende för äldre och korttidsboende delaktiga
i att utforma sin aktuella genomförandeplan, andel (%)
Personer i särskilt boende äldreomsorg med aktuell vårdplan, andel (%)
Personer som fått en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång i särskilt
boende äldreomsorg, andel (%)
Aktiv och meningsfull tillvaro
Aktiviteter på särskilt boende äldreomsorg?
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma
utomhus, andel (%)
Resurser
Omsorgspersonal/plats i boende för särskild service för äldre på vardagar,
antal
Omsorgspersonal/plats i boende för särskild service för äldre, helgdagar,
antal
Omsorgspersonalen på vardagar i boende med särskild service för äldre med
adekvat utbildning, andel (%)
Omsorgspersonalen på helgdagar i boende med särskild service för äldre
med adekvat utbildning, andel (%)
Omsorgspersonal inom särskilt boende äldreomsorg som slutat arbeta vid
enheten senaste året, andel (%)
Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal
Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, helgdagar, antal
Analysbakgrund
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - själv svarat på frågorna,
andel (%)

Alla
enheter
(ovägt
medel)

Enheter i
Motala
(ovägt
medel)

Vårdboende
Solbacken

Skillnad
mot andra
enheter i
Motala

83 (../-)
94 (../-)
80 (../-)

84 (../-)
94 (-)
87 (../-)

87
88
85

+3
-6
-2

89 (../-)
73 (../-)

90 (../-)
79 (../-)

86
87

-4
+8

88 (../-)

89 (-)

87

-2

50 (../-)

54 (../-)

67

+13

82 (-)

94

100

+6

86 (-)
75 (-)

54 (-)
78 (-)

4
80

Se nedan
+2

3
62 (../-)
76 (../-)
70 (../-)
59 (../-)

3
68 (../-)
79 (-)
74 (../-)
67 (-)

3
62
94
80
63

-6
+15
+2
-4

0.30 (-)

0.29

0.52

+0,23

0.25 (-)

0.24

0.48

+0,24

86 (-)

89

50

-39

85 (-)

90

50

-40

5 (-)

13 (-)

0.05 (-)
0.01 (-)

0.03
0.01

13 (../-)

31 (../-)

-

0.03
0.00

..

+/-

För flertalet av variablerna så ligger Solbacken på ungefär samma nivå som för andra särskilda boenden
i Motala, men med några skillnader som kommenteras i det följande.
Vad gäller brukarnas bedömningar av aspekten Leva och bo självständigt så ligger Solbacken ganska
nära övriga enheters värde och något över för helhetssyn men lägre för bemötande och att ta hänsyn
till åsikter och önskemål. Noterbart är att värdet för bemötande är 6 procentenheter under
genomsnittet för Motala, trots att detta är något man specifikt arbetar med.
För aspekten Trygga förhållanden ligger Solbacken över genomsnittet på fyra och under genomsnittet
på tre frågor. För en av dessa, nämligen information om förändringar, ligger Solbacken 13
procentenheter över genomsnittet, vilket är en av de större skillnaderna i sammanställningen. Även
för frågorna om tillräckligt med tid för brukarna samt om brukarna (de äldre) är delaktiga i att utforma
sin aktuella genomförandeplan ligger Solbacken över genomsnittet. För en fråga är utfallet svårt att
tolka och kan möjligen vara felaktigt, nämligen vad gäller andelen vårdplaner där genomsnittet för
vårdboenden i Motala är 54 och för Solbacken enbart 4 procent. I intervjuerna framkommer att varje
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vårdtagare har en egen genomförandeplan. För de frågor där Solbacken ligger under genomsnittet är
skillnaderna små och för flera av frågorna där man ligger över genomsnittet är skillnaderna större.
Sammantaget innebär detta att Solbacken kommer ut ganska bra vad gäller aspekten trygga
förhållanden.
Nästa aspekt i brukarnas bedömningar är Aktiv och meningsfull tillvaro. Här ligger Solbacken något
under Motalas genomsnitt för frågorna om sociala aktiviteter och möjlighet att komma utomhus, men
över för frågan om måltidsmiljö och rejält över vad gäller uppfattningen om maten. Vad gäller antal
aktiviteter (per vecka) så ligger Solbacken med värdet 3 på samma nivå som andra boenden i Motala.
Sammantaget innebär detta alltså att för mat och måltidsmiljö sticker Solbacken ut på ett positivt sätt
men aktiviteter och utevistelser drar ned omdömet något.
Aspekten Resurser bygger inte på brukarnas bedömningar. Här erhåller Solbacken värden som
betydligt ligger över genomsnittet vad gäller antal omsorgspersonal per plats, såväl på vardagar som
på helger. Skillnaden här så stor att Solbacken har ungefär dubbelt så stor bemanning jämfört med
övriga boenden. Vad gäller att personalen har adekvat utbildning så anges i Kolada att Solbacken
enbart har 50 procent jämfört med andra enheter i Motala som har ungefär 90 procent medarbetare
med adekvat utbildning. I informationstexten i Kolada står informationen att detta är ett så kallat
”utvecklingsnyckeltal” vilket betyder att det är ett nyckeltal som kanske inte tagits fram så länge, eller
där kvalitetsgranskningen inte är säkrad, eller där det inte finns en planerad årlig produktion av data.
Uppenbarligen är informationen i Kolada felaktig då Solbacken har cirka 97 procent av den fasta
personalen är undersköterskor, och att cirka 90 procent av samtlig personal, inklusive vikarierna, är
undersköterskor (se avsnitt 1.2).
Antalet sjuksköterskor per plats är samma för Solbacken som andra enheter på vardagarna men under
genomsnittet på helgdagar. Detta är något som inte helt kan förklaras med information som samlats
in i undersökningen med intervjuer. Noterbart är dock att ledningen poängterar att en högre
utbildningsnivå, helst yrkeshögskola, är önskvärt men något man inte haft möjlighet att prioritera
hittills.
Den sista frågan i sammanställningen från Kolada gäller om den boende själv besvarat frågorna eller
fått hjälp, och här saknas information från Solbacken. På andra enheter i Motala har på 31 procent av
vårdtagarna besvarat frågorna själva.
Ovanstående utfall kan möjligen tolkas mot bakgrund av att Solbacken är specifikt inriktad mot
demens. Detta förklarar de högre värdena vad gäller bemanning (se avsnitt 1.2). Den högre graden av
bemanning kan möjligen också förklara att brukarnas bedömning av tid och information om
förändringar erhåller relativt höga värden. En möjlig tolkning av det något låga värdet för frågan om
bemötande kan vara att det är en större utmaning att arbeta med bemötande med brukargruppen
dementa. Likaså kan kanske de något låga värdena för sociala aktiviteter och möjligheten att få komma
utomhus förklaras av att man enbart arbetar med dementa. Att man specifikt arbetar med mat och
måltidsmiljö kan förklara att dessa frågor erhåller höga värden.
Slutligen är det värt att påpeka att det saknas information om vem som besvarat frågorna på
Solbacken. Vi vet alltså inte om det är brukaren, en anhörig eller personal som lämnat informationen.
Detta kan möjligen också tolkas mot bakgrund av att Solbacken är ett renodlat demensboende och att
brukaren har fått hjälp med ifyllandet. Om så är fallet bör givetvis också utfallet i brukarbedömningen
tolkas med försiktighet. Ytterligare en kommentar är att sammanställningen från Kolada är från 2014,
då Solbacken var inne på sitt andra år som intraprenad och att situationen kan ha förändrats sedan
dess.
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4 Sammanfattande kommentarer, bedömning och slutsatser
4.1 Sammanfattande kommentarer
I detta avslutande kapitel sammanfattar och kommenterar vi utfallet av uppföljningen om Solbacken
och verksamhetsformen intraprenad. De kriterier som vi utgår från är hämtade från tjänsteskrivelsen
daterad 2013-05-02, vilka jämförs med data från intervjuer med chefer och medarbetare samt
registerdata i form av medarbetarenkät samt brukarundersökning hämtad från Kolada.
Tabell 6. Sammanställning av faktorer där intraprenaden ska kunna särskilja sig från/fokusera på i
förhållande till ordinarie verksamheter för Solbacken.
Allmänt om intraprenad

1.

2.

3.

Punkter i tjänsteskrivelse
(2013-05-02)

Intervjuer chefer

Intervjuer
medarbetare

Ekonomiska förutsättningar:
Solbacken har längre
avtalsperiod än enheter i egen
regi. En överenskommelse på
längre än ett år medför att
balansering kan ske av över/underskott mellan budgetåren.
Enheten får inledningsvis ta
med sig 50 % av eventuellt
över-/underskott mellan åren.
Ekonomiskt överskott får inte
användas till en utökning av
verksamheten som i sin tur
medför krav på ytterligare
medel från beställaren.
Överskott kan nyttjas för
verksamhetsförbättringar som
kvalitetsförbättringar för
brukare/kund eller sparas för
kommande behov.

VC och EC är väl medvetna
om detta förhållande och
svaren indikerar att
ledningen ser positivt på
dessa villkor.

Svaren från MA tyder på
att det finns en
medvetenhet om de
förutsättningar och
frihetsgrader som gäller
för intraprenadformen i
ekonomiska frågor.

Se punkt 1.

Se punkt 1.

EC menar att hon kan ta
många beslut i vardagen som
rör brukares behov,
personalfrågor, organisation
och ekonomi. EC betonar ett
helhetstänkande kring dessa
frågor.
EC och VC beskriver att detta
handlingsutrymme används
exempelvis för avtal när det
gäller matinköp och
arbetskläder.

Se svar punkt 1.

4.

Solbacken ges möjlighet att i
vissa fall göra upphandling på
enhetsnivå och därmed träffa
avtal mellan enhet och
leverantör.

5.

Anskaffande och utbyte av
inventarier sker vid behov på
samma grunder som för övrig
verksamhet. Skillnaden är att
med längre avtalstid kan
inköpen planeras under en
längre period.

Se svar under punkterna 1 till
4.
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MA är medvetna om och
positiva till detta
handlingsutrymme att
kunna upphandla på lokal
nivå, ex när det gäller mat
och arbetskläder.
Stöd från medarbetare
som exemplifierar med att
alla avdelningar inte
behöver köpa TV samtidigt
utan man kan köpa när det
behövs.

Registerdata etc.

Ledning och styrning
Punkter i tjänsteskrivelse
(2013-05-02)

Intervjuer chefer

Intervjuer
medarbetare

Registerdata etc.

6.

Chefen ska ta sin utgångspunkt i
ett kundfokuserat arbetssätt
med hög tillgänglighet och ett
nära ledarskap.

VC och EC menar att detta är
en av nyckelfaktorerna för
att skapa en framgångsrik
verksamhet. EC beskriver ett
arbetssätt som innebär nära
och dagliga kontakter med
både brukare och
medarbetare.

Solbackens medarbetarenkät
visar högt positivt värde på
variablerna Ledarskap (86,5
riktvärde 70) och
Ledarskapsprofil (84,7
riktvärde 67).
Delaktighet (värde 81,
riktvärde 80)

7.

Avsikten är att det ska finnas en
styrgrupp för enheten som är
rådgivande men inte
beslutande.

8.

En skillnad på intraprenaden
och övrig egen regi gäller
ledningsstöd då det på
Solbacken finns en
samordnare/arbetsledare på
enheten som administrativt
stöd.
Nya arbets- och
organisationssätt för att
utveckla verksamheten är av
stort intresse och alternativa
former för att uppnå önskad
sysselsättningsgrad med
bibehållen kontinuitet är några
av de frågor som är intressanta
att belysa.

Det finns en styrgrupp som
träffas varje vecka bestående
av EC, samordnare och de
två sjuksköterskor. EC ingår
samtidigt i kommunens
ledningsgrupp för
äldreomsorgen. Enligt
delegationsordningen kan EC
inte gå emot VC som också
är övergripande ansvarig för
Solbacken.
EC menar att det är en
lyckad modell som gör att EC
kan fokusera mer på
verksamhetsfrågor än
administration.

Medarbetarna menar att
ledningen finns nära både
brukare och personal och
har ett stödjande
arbetssätt. Det är lätt att
komma till tals och
beslutsvägarna är korta.
Ledningen känner också
alla brukare vilket gör det
lätt att hitta lösningar på
problem som dyker upp.
Två sjuksköterskor finns
stationerade på Solbacken,
de ingår också i
styrgruppen. Det ger enligt
MA en trygghet i arbetet.
Detta bör ses som en del i
det samlade
ledningsstödet.

9.

VC och EC betonar särskilt
några faktorer som har
betydelse för att kunna
utveckla verksamheten med
koppling till
sysselsättningsgrad och
bemanning. Dessa är vikten
av att medarbetarna ska vara
delaktiga och få möjlighet att
ta ett stort ansvar för
verksamheten framförallt på
den egna avdelningen men
också på hela Solbacken. En
hög delaktighet innebär att
medarbetarna också tar
ansvar för att fördela tid och
resurser flexibelt mellan
avdelningar utifrån aktuella
vårdbehov och aktuell
bemanningssituation. Denna
flexibilitet hänger också
samman med Solbackens
verksamhetsidé om en
individualisering och att
arbeta med ”rumpan”. När
det gäller att synliggöra och
beskriva nya arbetssätt och
innovationer, ex i
handlingsplaner, menar EC
att det är något som kan bli
bättre.
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Variabler i Solbackens
medarbetarenkät med
relevans för denna punkt är:
Ledarskap (86,5 riktvärde 70)
och Ledarskapsprofil (84,7
riktvärde 67).

MA uppfattar ett positivt
ledningsstöd, vilket ska ses
som en konsekvens av att
EC faktiskt har tid att
arbeta nära brukare och
personal.
MA visar i intervjun en god
förståelse över vad som är
Solbackens
verksamhetsidé och
värdegrund och
exemplifierar på olika sätt
hur den omsätts i praktiskt
arbete. MA delar
ledningens uppfattning om
vikten av gemensamt
ansvar för vårdarbetet
kopplat till flexibilitet när
det gäller bemanning och
rörlighet mellan
avdelningarna.

Variabler i Solbackens
medarbetarenkät med
relevans för denna punkt är:
Delaktighet (värde 81,
riktvärde 80)
Lärande i arbetet (värde 81.8
riktvärde 70)
Återkoppling (värde 93
riktvärde 65)
Medarbetarskap (värde 88,2
riktvärde 85)
Socialt klimat (värde 89.5
riktvärde 70)

Arbetsmiljö för personal
Punkter i tjänsteskrivelse
(2013-05-02)

Intervjuer chefer

Intervjuer
medarbetare

Registerdata etc.

10.

Chefen ska ha ett tydligt
uppdrag att med stor frihet
tillsammans med medarbetarna
organisera arbetet för att nå
målen.

EC har daglig kontakt med
medarbetare och brukare
och använder ATP för att
diskutera verksamhetsfrågor
med medarbetarna.
Solbacken har en
teamorganisation för
styrning. Ledningen uttrycker
som också nämnts ovan att
dialog och delaktighet är
nyckelaktiviteter.

Medarbetarna menar att
de har en aktiv dialog med
ledningen. Ledningen
lyssnar på medarbetarnas
förslag till förbättringar
och fångar snabbt upp
förslag. Ex startandet av
aktivitetsgrupp som
ordnar aktiviteter för de
boende.

Variabler i Solbackens
medarbetarenkät med
relevans för denna punkt är:
Delaktighet (värde 81,
riktvärde 80)
Lärande i arbetet (värde 81.8
riktvärde 70)
Återkoppling (värde 93
riktvärde 65)
Medarbetarskap (värde 88,2
riktvärde 85)
Socialt klimat (värde 89.5
riktvärde 70)
På dessa variabler ligger
Solbacken i linje med, över
eller högt över angivna
riktvärden och rangordnas
högst av vårdboenden i
kommunen.

11.

Det ska inom intraprenaden
finnas möjlighet för den
enskilde medarbetaren att själv
kunna bestämma nivån på
anställningen och även
möjligheten att över tid ändra
på detta.

EC arbetar aktivt för att hitta
praktiska lösningar som
gynnar både medarbetare
och verksamheten. Återigen
är en främjande faktor att
skapa samarbetsklimat och
flexibilitet mellan
avdelningarna.

MA uppfattar att det är
bra scheman på Solbacken
som är mer flexibla än vad
som är vanligt. Schemat
löper över 6
veckorsperioder istället för
det vanliga som är 4
veckoscheman. Om t.ex.
någon har barn kan man
påverka schemat.

Variabler i Solbackens
medarbetarenkät med
relevans för denna punkt är:
Delaktighet (värde 81,
riktvärde 80)
Medarbetarskap (värde 88,2
riktvärde 85).

Variabler i Solbackens
medarbetarenkät med
relevans för denna punkt är:
Effektivitet (värde 83,2
riktvärde 65)
Målkvalitet (värde 76,1
riktvärde 70)
Arbetsrelaterad utmattning
(värde 42,5 riktvärde 30)
Arbetstakt (värde 29,3
riktvärde 25-30)
Dessa värden tyder på hög
effektivitet i positiv riktning
samtidigt som den
arbetsrelaterade
utmattningen ligger på en
relativt hög nivå.

12.

Chef och medarbetare ska
tillsammans finna nya
arbetstidsmodeller som ger
förutsättningar för ökad
flexibilitet och anpassning av
bemanning efter
verksamhetens skiftande
behov.

Se även punkt 11.
EC menar att detta är en
nyckelfaktor som är i fokus.
Det handlar om att kunna ge
permanent personal önskad
arbetstid så långt som
möjligt samt att kunna
behålla vikarierna i huset.

Även MA menar att detta
är en viktig fråga och de
har bra samarbete mellan
avdelningarna som
innebär en hög flexibilitet
när det gäller använda
personalen över
avdelningsgränserna
utifrån skiftande
vårdbehov. Det innebär
också att vården blir mer
personcentrerad eftersom
resurser kan användas där
de behövs mest.

13.

Solbacken har möjlighet att
använda bemanningscentrum
men Solbacken står dock
utanför modellen vad gäller att
personals särskilda ”resurstid”
kan ”exporteras” mellan olika
enheter i samverkan med
bemanningscentrum.

Se ovanstående punkt 6. EC
menar att flexibiliteten
mellan avdelningar innebär
att man i stor utsträckning
kan behålla vikarier inom
huset och inte exportera till
andra enheter. Det hänger
också ihop med storleken på
Solbacken. När det gäller
personalbemanningen kan
detta innebära att den
faktiska bemanningsgraden
kan vara högre än den
budgeterade. Detta ställer
krav på en hög flexibilitet
inom huset när det gäller att
bemanna utifrån vårdtyngd
och frånvaro.

MA uppfattar det positivt
att Solbacken kan arbeta
flexibelt med
vikariebemanningen utan
att vara beroende av
kommunens eget
bemanningscentrum. Trots
detta kommenterar MA att
man behöver se över
vikariebemanningen. Ex.
fick en medarbetare under
en helg arbeta tillsammans
med 9 olika vikarier vilket
ger dålig kontinuitet.
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Se även punkt 10.

Kvalitet i förhållande till brukare
Området kvalitet i förhållande till brukare tas inte explicit upp i tjänsteskrivelsen. En punkt tangerar
dock området kvalitet i förhållande till brukare, nämligen punkt 6 i sammanställningen ovan, att chefen
ska ta sin utgångspunkt i ett kundfokuserat arbetssätt med hög tillgänglighet och ett nära ledarskap.
Detta arbetssätt beskrivs också i intervjuerna med ledning och medarbetare.
I måldokument, intervjuer och information och i databasen Kolada finns dock information om kvalitet
i förhållande till brukare.
Medarbetarna arbetar i team för att kunna möta varje brukare och för att kunna ge en
personcentrerad omvårdnad. Man arbetar också aktivt med handlingsplaner och vårdplaner för
samtliga brukare. Genom veckoplanering uppdateras information om respektive brukare, vilket finns
på en tavla i varje boendes rum, vilket underlättar för medarbetare och vikarier att möta brukaren. Av
intervjuerna framgår att arbetet organiseras så att personal kan arbeta flexibelt och med kontinuitet
beroende på behov på de olika avdelningarna – om någon avdelning har ett större behov vid ett tillfälle
så kan personal från en annan avdelning flyttas. Detta arbetssätt bygger på att alla, både ledning och
medarbetare, känner samtliga brukare och deras behov. Kontaktmannaskap är ytterligare en viktig
faktor som betonas av medarbetarna när det gäller att skapa kontinuitet och säkerställa att bestämda
insatser genomförs som planerat.
Man arbetar också med ledsagning, levnadsberättelser, kontaktmannaskap och mot anhöriga.
Speciellt arbetet med aktiviteter, promenader och ledsagning poängteras av de intervjuade. Brukare
ges också möjlighet att delta i att laga mat och att organisera kring måltiderna.
Vad gäller brukarnas bedömningar redovisade i Kolada erhåller Solbacken ungefär samma värden som
andra enheter i Motala. Undantagen är information om förändringar och för brukarnas bedömning av
maten där Solbacken ligger klart över genomsnittet. Också vad gäller antal personal per boende ligger
Solbacken klart över andra enheter. Å andra sidan är andelen personal med adekvat utbildning
markant lägre än genomsnittet.
Solbacken ligger också något lägre när det gäller övriga enheter i Motala när det gäller bemötande,
sociala aktiviteter och utomhusvistelser. Det bör tas i beaktande att Solbacken är en enhet som enbart
har vårdtagare med demenssjukdom. Vidare saknas information om vem som fyllt i
brukarbedömningarna.

4.2 Bedömning och slutsatser
Nedan sammanfattas uppföljningens centrala slutsatser och bedömningar på basis av redovisat
resultat av intervjuer och registerdata.
Allmänt om intraprenad som verksamhetsform
-

Det finns en hög grad av medvetande om och förståelse av de villkor och förutsättningar om
intraprenadform och vad som skiljer verksamheten från övrig verksamhet i kommunens egen
regi hos både ledning och medarbetare.

-

Resultatet tyder på att Solbackens ledning och medarbetare har skapat en verksamhetskultur
som bygger på gemensamt ansvarstagande, att verksamheten innehåller unika drag och att
det finns frihetsgrader som gör det möjligt att utveckla egna lösningar. Detta hänger rimligen
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samman med enhetens förhistoria som externt driven entreprenad och därefter som
intraprenad i kommunal regi.
-

Ledningen använder medvetet och systematiskt intraprenadformens frihetsgrader för
organisering, bemanning, inköp och arbetssätt.

-

Solbacken har i hög utsträckning genomfört en organisering av verksamheten som bygger på
ett vårdtagarfokuserat arbetssätt i kombination med en flexibel användning av
personalresurser. När det gäller denna slutsats är det samtidigt osäkert att uttala sig om vad
som kan förklaras av intraprenadformen och vad som är en konsekvens av andra faktorer,
exempelvis ledarskap.

Modell för ledning och styrning
-

På Solbacken finns en medveten ledningsstrategi som bygger på kontinuerlig dialog, aktivt
stöd och närhet till medarbetare och brukare. Det bekräftas också av medarbetarna och
stöds av höga värden gällande ledarskapsvariablerna i medarbetarenkäten.

-

Ledningsarbetet är organiserat i teammodell med enhetschef, samordnare och
sjuksköterskor bedöms som en välfungerade ledningsmodell. Stödet av en samordnare
innebär att enhetschefen kan spendera mer tid i verksamheten, vilket också bekräftas i
medarbetarintervjun.

-

Ledning och styrning utmärks av korta och snabba beslutsvägar vilket bekräftas i
medarbetarintervjun. Detta är en förutsättning för flexibiliteten när det gäller att använda
resurser över avdelningsgränserna.

-

Resultatet visar att ledning och medarbetare arbetar gemensamt med problemlösning och
förbättringsarbete. Medarbetarna beskriver att ledningen är öppen och stödjande när det
gäller förslag från de olika avdelningarna.

Arbetsmiljö för personal
-

Resultat från medarbetarenkäten uppvisar höga och positiva värden när det gäller
arbetsmiljörelaterade faktorer som socialt klimat, lärande i arbetet, återkoppling, delaktighet
medarbetarskap och ledarskap. På dessa faktorer placerar sig Solbacken som nummer ett av
samtliga äldreomsorgsenheter i Motala. Det framhävs både från ledning och medarbetare
att det är ett positivt samarbetsklimat och sammanhållning, vilket också bör betecknas som
en arbetsmiljöfaktor och som stödjs av höga värden i medarbetarenkäten.

-

När det gäller faktorn stressprofil från medarbetarenkäten placerar sig Solbacken i mitten av
samtliga äldreomsorgsenheter i kommunen med ett resultat som är något under riktvärdet. I
medarbetarintervjun framkommer att arbetsbördan periodvis upplevs som hög och det i
vissa situationer skulle behövas personalförstärkning.

-

Medarbetarna menar att Solbackens modell med schemaperioder över 6 veckor är positiv
och det inom ramen går att skapa individuella schemalösningar vid behov.
23

-

Medarbetarnas möjligheter till kompetensutveckling kan utvecklas. Det framgår i intervjuer
med både ledning och medarbetare.

-

En annan aspekt om kompetensutveckling som medarbetarna påpekar är att möjligheten att
utföra sjukvårdande arbetsuppgifter har minskat, vilket kan leda till viss kompetensförlust.

-

Den samlade bedömningen är att arbetsmiljön för personal kan betecknas som god men att
det samtidigt finns förbättringsområden.

Kvalitet i förhållande till brukare
-

Det finns faktorer där Solbacken har högre värden (tillräckligt med tid, information om
förändringar, maten) men också faktorer där man uppvisar lägre värden (bemötande,
trygghet, sociala aktiviteter, utomhusvistelse) än medelvärde för samtliga enheter i Motala.

-

Både ledning och personal betonar och kan väl beskriva arbetssätt och arbetsmetoder
kopplat till det som benämns som personcentrerad omvårdnad. Vidare betonar både
ledning och medarbetare att enheten satsar förhållandevis mycket resurser på aktiviteter
och ledsagning för brukarna.

-

Sammantaget är bedömningen att man på Solbacken har ett väl genomtänkt och
systematiskt arbetssätt i förhållande till brukarna och att Solbacken utifrån registerdata har
en rimlig kvalitet i förhållande till brukarna.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling kan betraktas ur olika perspektiv. Vi har valt att sammanfatta under punkterna
ekologisk, social samt ekonomisk hållbarhet.
-

Ekologi. Man lagar egen mat och sorterar soporna men slänger ganska mycket mat. Man
tvättar sina jobbkläder i huset vilket innebär mindre transporter. Ej så bra rengöringsmedel
och det går åt ganska mycket på grund av dåliga golv.

-

Socialt. En långsiktig personalförsörjning och frihetsgrader när det gäller rekrytering innebär
att personal stannar kvar och man kan behålla kompetensen. Med färre vikarier så blir det
också mindre restid. Trots detta kommenterar medarbetarna att man behöver se över
vikariebemanningen i relation till bemanningen i kommunen.

-

Ekonomi. God totalekonomi med ett lagom stort boende med 50 hyresgäster men ändå
flexibelt för att kunna göra interna förändringar som påverkar totalekonomin. Det är lättare
med ekonomin vad gäller inköp då det finns flexibilitet för de olika avdelningarna.
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Avslutande kommentar
Den sammantagna bedömningen är att Solbacken är en väl fungerande verksamhet som utmärks av
ett nära och stödjande ledarskap, delaktighet från medarbetare, sammantaget god arbetsmiljö,
genomtänkt arbetsmetodik och rimlig kvalitet i förhållande till brukarna. När det gäller den sistnämnda
faktorn kvalitet i relation till brukare så skulle en säkrare bedömning kräva en mer omfattande
uppföljning än vad som ingår i detta uppdrag.
Solbacken har också en relativt sett en hög personaltäthet och en god ekonomisk situation.
En svårighet i analysen av Solbacken är att bedöma i vilken mån resultaten är en konsekvens av
intraprenadformen eller av andra faktorer/orsaker eller en kombination av flera faktorer. En avvägd
och rimlig bedömning är dock att intraprenadformen har betydelse (exempelvis kultur och
identitetsskapande och organisatoriska frihetsgrader) men att också andra förklarande faktorer måste
lyftas fram som särskilt betydelsefulla för att förklara resultatet av uppföljningen. Dessa andra faktorer
är framförallt det nära och stödjande ledarskapet och flexibiliteten när det gäller att använda
personalresurser inom enheten. Intraprenadformen innebär objektiva möjligheter till
handlingsutrymme ekonomiskt, organisatoriskt och när det gäller arbetssätt/metoder. Detta i sig är
dock ingen garanti att dessa möjligheter används, utan det kräver en förmåga och kapacitet som
rimligen är nära sammanlänkad med ledarskap och styrning. Uppföljningen visar att den förmågan och
kapaciteten finns på Solbacken och att det i kombination med intraprenadformens möjligheter
förklarar det överlag positiva utfallet av uppföljningen.
Det mesta tyder på att ledning och personal utnyttjar handlingsutrymmet inom intraprenaden på ett
positivt sätt för att förbättra och utveckla verksamheten.
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Bilaga 1.
INTERVJUGUIDE SOLBACKEN
Ledning
Allmänt om intraprenad som verksamhetsform
1.

2.

Hur skulle ni beskriva Solbacken som intraprenad vad gäller:
 Policy/mål
 Värdegrund
 Ekonomi
 resultat
 personal
 brukare
Om ni jämför med alternativa eller tidigare verksamhetsform vilka är då skillnaderna?

Ledning och styrning
3.

Hur skulle ni beskriva hur ni som ledare arbetar i verksamhetsformen intraprenad?
 Er roll som ledare?
 Hur arbetar ni som ledare med policy/mål, värdegrund, organisering av verksamheten,
kvalitetsarbete, rekrytering, personalens kompetens, anställningsformer, vikarier, löner, etc.?
 Stöd till medarbetare
 Är det skillnad mot tidigare/annan verksamhetsform?

Arbetsmiljö för personal
4.

Hur skulle ni beskriva verksamheten vad gäller arbetsmiljö för personalen?
 Arbetsmiljö
 Arbetsuppgifter
 Forum för diskussion/medbestämmande
 Handlingsutrymme, ansvar och feedback
 Organisering vad gäller arbetsgrupper/team, scheman, arbetstider
 Kompetensutveckling och lärande

Kvalitet i förhållande till brukare
5.

Hur arbetar ni med kvalitetsarbete i förhållande till era brukare?
 Vilka metoder har ni för att följa upp kvalitet?
 Vilken information använder ni och hur används information/underlag i kvalitetsarbetet?
 Vilken roll har medarbetarna?
 Lokaler, utrustning
 Aktiviteter

Hållbar utveckling
6.

Hållbar utveckling kan omfatta ekologi, socialt och ekonomiskt och ska syfta till att tillfredsställa
grundläggande behov idag utan att äventyra möjligheter i framtiden.
 Hur arbetar ni för att uppnå hållbarhet i verksamheten.

Övriga synpunkter

7. Är det något ni vill tillägga?
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Bilaga 2.
Personal
Allmänt om intraprenad som verksamhetsform
1.

2.

Solbacken bedrivs som intraprenad. Hur yttrar sig detta vad gäller:
 Policy/mål
 värdegrund
 personal
 brukare
Om ni jämför med tidigare/alternativa verksamhetsformer vilka är då skillnaderna?

Ledning och styrning
3.

Hur skulle ni beskriva hur ledningen arbetar i verksamhetsformen intraprenad?
 Hur ledningen arbetar vad gäller policy/mål, värdegrund, organisering av verksamheten,
kvalitetsarbete, rekrytering, personalens kompetens, anställningsformer, löner, etc.?
 Stöd till medarbetare
 Är det skillnad mot tidigare?

Arbetsmiljö för personal
4.

Hur skulle ni beskriva verksamheten vad gäller arbetsmiljö för personalen?
 Arbetsmiljö
 Arbetsuppgifter
 Forum för diskussion/medbestämmande
 Handlingsutrymme, ansvar och feedback
 Organisering vad gäller arbetsgrupper/team, scheman, arbetstider
 Kompetensutveckling och lärande

Kvalitet i förhållande till brukare
5.

Hur arbetar ni med kvalitetsarbete i förhållande till era brukare?
 Vilka metoder har ni för att följa upp kvalitet?
 Vilken information Hur används information/underlag i kvalitetsarbetet?
 Vilken roll har ni som medarbetare?
 Lokaler, utrustning
 Aktiviteter

Hållbar utveckling
6.

Hållbar utveckling kan omfatta ekologi, socialt och ekonomiskt och ska syfta till att tillfredsställa
grundläggande behov idag utan att äventyra möjligheter i framtiden.
 Hur arbetar ni för att uppnå hållbarhet i verksamheten.

Övriga synpunkter

7. Är det något ni vill tillägga?
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Bilaga 3.
Kopplingen mellan variabler i medarbetarundersökningen och enskilda delfrågor.
Variablerna i medarbetarundersökningen konstrueras genom att slå samman olika enskilda delfrågor.
I tabellen redovisas till vänster respektive variabel och till höger de enskilda frågor som ingår i
variabeln.
Variabel

Medarbetarkraft

Arbetsrelaterad
utmattning
Arbetstakt

Delfrågor










Koncentrationssvårigheter
Uppgivenhet
Ängslan/oro
Irritation
Rastlöshet
Jag känner mig trött när jag tänker på mitt arbete.
Jag känner mig utsliten efter arbetet.
Jag känner mig känslomässigt tom efter arbetet.



Jag har tid att fundera på hur jag ev. kan förbättra olika
arbetsrutiner på min arbetsplats.
Jag har tid att reflektera/tänka igenom hur jag utfört
arbetet.
Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina
arbetsuppgifter.
Jag har tid att planera mina arbetsuppgifter i förväg.
Resurserna på min arbetsplats används på bästa sätt.
Beslutsprocessen fungerar bra.
Alla arbetar mot ett gemensamt mål.
På min arbetsplats planerar vi arbetet.
Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till mina
arbetsuppgifter.
Jag har möjlighet att påverka beslut som tas på min
arbetsplats.
Jag har frihet att bestämma vad som skall utföras i mitt
arbete.
Jag har frihet att bestämma hur mitt arbete skall utföras.
Mitt inflytande över mitt arbete och min arbetssituation




Effektivitet

Delaktighet 1.










Delaktighet 2.




Delaktighet 3.



Socialt klimat





Lärande i arbetet 1.



Lärande i arbetet 2.





Återkoppling

Delfrågorna har
följande
svarsalternativ




Jag har möjligheter att kommentera/ha synpunkter på
den information som jag får från min närmaste chef.
Mina arbetskamrater ställer upp för mig.
Det är en god sammanhållning.
Det är en bra stämning på min arbetsplats.
Mina kunskaper/kompetenser tas tillvara i mitt
nuvarande arbete.
Jag utvecklas yrkesmässigt i mitt arbete.
Min närmaste chef ger mig möjlighet att utveckla min
kompetens.
Jag tycker att mitt arbete är utvecklande.
Förutsatt att jag gjort ett dåligt jobb så får jag reda på
det av min närmaste chef.
Förutsatt att jag gjort ett bra jobb sp får jag reda på det
av min närmaste chef.
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Nej, Någon gång, Flera
gånger, Dagligen

Aldrig, Några gånger per
år, Några gånger per
månad, Några gånger per
vecka, Varje dag
Oftast, Ibland, Sällan, Inte
alls

Alltid, Ofta, Ibland, Sällan,
Aldrig

Oftast, Ibland, Sällan,
Aldrig

Är större än jag önskar
Överensstämmer med
mina önskemål
Är mindre än jag önskar
Oftast, Ibland, Sällan,
Aldrig
Stämmer helt och hållet.
Stämmer ganska bra,
Stämmer inte särskilt bra,
Stämmer inte alls
Oftast, Ibland, Sällan,
Aldrig
Stämmer helt och hållet.
Stämmer ganska bra,
Stämmer inte särskilt bra,
Stämmer inte alls
Oftast, Ibland, Sällan,
Aldrig



Ledarskap





Medarbetarskap








Målkvalitet

Prestationsnivå
Ledarskapsprofil

Stressprofil






Jag får klara besked från min närmaste chef om vad som
förväntas av mig i arbetet.
Min närmaste chef är beredd att förändra
arbetsplatsens organisation och arbetssätt.
Min närmaste chef ger mig möjlighet att utveckla min
kompetens.
Min närmaste chef har tydliggjort hur vi ska nå
arbetsplatsens mål.
Min närmaste chef är konsekvent i sitt agerande.
Min närmaste chef är tydlig i sin kommunikation.
Jag tar ansvar för att hålla mig informerad.
Jag tar ansvar för min kompetens-/yrkesmässiga
utveckling.
Jag tar initiativ till förändring och utveckling på arbetet.
Jag är öppen för förändringar och utveckling av vårt sätt
att arbeta.
Målen är utvärderingsbara.
Målen är påverkningsbara.
Målen är realistiska.
Målen är tydliga.

Uppgift saknas

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i
mitt arbete.

Min närmaste chef visar förtroende för mig som
medarbetare.

Min närmaste chef visar uppskattning för mina
arbetsinsatser.
Uppgift saknas
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Stämmer helt och hållet.
Stämmer ganska bra,
Stämmer inte särskilt bra,
Stämmer inte alls

Stämmer helt och hållet.
Stämmer ganska bra,
Stämmer inte särskilt bra,
Stämmer inte alls

Stämmer helt och hållet.
Stämmer ganska bra,
Stämmer inte särskilt bra,
Stämmer inte alls
Känner inte till dem
Mål saknas
Stämmer mycket bra
Stämmer ganska bra
Stämmer varken bra eller
dåligt
Stämmer ganska dåligt
Stämmer mycket dåligt
-

