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1. Bakgrund 
Varje år beslutar Äldrenämnden om en årlig kvalitetsuppföljningsplan. Planen 
beskriver hur uppföljningsarbetet kommer att bedrivas under året. Syftet med 
uppföljningsarbetet är att genom flera olika typer av aktiviteter säkra kvaliteten 
ur ett brukarperspektiv. Detta görs genom att granska hur utförarna genomför 
sina uppdrag men även hur kraven har utformats och hur brukarna upplever de 
tjänster som tillhandahålls av Linköpings kommun. I denna rapport redovisas 
utfallet av verkställandet av Äldrenämndens kvalitetsuppföljningsplan 2019.  

Arbetet med att säkra brukarnas kvalitet genomförs av olika funktioner inom 
Social- och omsorgsförvaltningen. Enheten för uppföljning och utvärdering 
(EUU) har ett sammanhållande uppdrag kring förvaltningens arbete med 
uppföljning och utvärdering. Att samla förvaltningens erfarenheter av detta 
möjliggör att övergripande trender inom förvaltningens ansvarsområden kan 
synliggöras och även sättas i relation till trender i omvärlden. 

Strukturen för arbetet åskådliggörs i nedanstående figur:  

 

Utifrån de olika formerna för uppföljning, ansvarar Social- och 
omsorgsförvaltningen för att 

• Analysera och dra slutsatser utifrån förvaltningens samlade bild samt 
genomförda uppföljningar 

• Återföra kunskap och erfarenheter, såväl internt som externt, för att 
bidra till kvalitetsförbättringar  

• Beskriva kvalitén i nämndernas verksamheter utifrån förvaltningens 
samlade bild 



Kvalitetsberättelse 2019 2. Resultat av genomförda aktiviteter 
2019 

 

5 (28) 
 

  

Till grund för urvalet finns avtal, lagar, föreskrifter samt en risk- och 
konsekvensanalys. 

Kvalitetsuppföljningsplan 2019 

Inför arbetet och framtagandet av 2019 års kvalitetsuppföljningsplan gjordes 
omvärldsbevakning av det nationella perspektivet och faktorer i omvärlden. 

Ett underlag till planen var Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 
nuvarande SKR) ”Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030”. 
Skriften syftar till att kunna förstå och förhålla sig till hur olika krafter 
påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt. 

SKL listade övergripande förändringskrafter såsom globalisering, demografi, 
klimat, teknik och värderingar som påverkar oss och kan ses som trender. En 
trend, menade SKL, ska i detta sammanhang ses som en långsiktig förändring 
av en samhällsföreteelse vilket påverkar kommuners, landstings och regioners 
uppdrag under flera år framöver. Några av de trender som har bäring på 
föreliggande rapport är 

• stigande förväntningar på välfärden 

• hårdare konkurrens om kompetens 

• ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik 

I frågan om digitaliseringen beskriver SKL den som en förändring som 
kommer att genomsyra hela samhället och förändra det i grunden.  

En faktor i samhällsförändringen som SKL inte lyfter så tydligt, men som 
påverkar det kommunala uppdraget är förskjutningen av hälso- och sjukvård 
från region till kommun. Kortare vårdtider på grund av ständig utveckling av 
nya vårdmetoder och tidigare utskrivningar från slutenvård leder till att många 
patienter med komplexa hälso- och sjukvårdsbehov och svåra 
funktionsnedsättningar får en allt större del av sina behov tillgodosedda i 
kommunal hälso- och sjukvård.  

Utifrån ovanstående beskrivningar av samhällsföreteelser, Äldrenämndens mål 
för 2019, samt erfarenheterna av 2018 års uppföljningsarbete utformades 2019 
års kvalitetsuppföljningsplan. Med utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsanalys prioriterades under 2019 områdena ledning och styrning, 
personal/medarbetare och delaktighet.  

2. Resultat av genomförda aktiviteter 2019 
Utifrån utvalda fokusområden 2019 har Social- och omsorgsförvaltningen 
arbetat med de aktiviteter som anges i kvalitetsuppföljningsplanen. Av dessa 
aktiviteter genomförs några återkommande och andra på förekommen 
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anledning. Båda delarna i syfte att följa upp kvaliteten för brukarna och i 
verksamheterna, samt att följa nämndens mål.  

Individuppföljningar 

Biståndshandläggarna är de inom social- och omsorgsförvaltningens som 
primärt möter förvaltningens målgrupper. De följer upp individuella beslut och 
i vissa fall genomförs också samordnade individuppföljningar. Vid samordnade 
individuppföljningar följs samtliga, eller ett representativt urval av brukarna i 
en särskilt utsedd verksamhet upp. Detta görs utifrån händelser och inkomna 
synpunkter som indikerar brister i verksamheten. 2019 genomfördes en 
samordnad uppföljning vilken visade att brukare, anhöriga och gode män 
överlag är nöjda både med hjälpinsatser och bemötande från personal. Det 
framkom även att brukare upplever att de får vara delaktiga i hur hjälpen 
utförs. De klagomål som fördes fram rörde främst vilka aktiviteter som 
erbjudits, bristande personaltäthet, samt brister i språk och förståelse. 

Avtalsuppföljningar 

Social- och omsorgsförvaltningen genomför uppföljningar utifrån de avtal och 
verksamhetsuppdrag som tecknas med utförarna. Urvalet prioriteras utifrån en 
riskbedömning. Bedömningen görs med bakgrund av de signaler förvaltningen 
får från uppgifter från biståndshandläggare, inkommande synpunkter, 
avvikelser, etcetera. Därtill kan behov av uppföljning uppstå utifrån aktuella 
ställningstaganden till förlängning av avtal och ibland utifrån att det är länge 
sedan avtalet följts upp. 

Hemtjänst 

För att säkerställa god kvalitet för brukarna, samt efterlevnad av avtal hos de 
hemtjänstutförare som är verksamma i Linköpings kommun har en omfattande 
uppföljning av samtliga utförare påbörjats under 2019. Uppföljningarna har 
bestått av verksamhetsbesök och granskning av kvalitetsledningssystem, 
planering, genomförandeplaner samt social dokumentation. Hos flera utförare 
har brister identifierats inom olika områden bl.a. uppdragets utförande enligt 
socialtjänstlagen, dokumentation, bristande hantering av känsliga 
personuppgifter och anställningsvillkor. Vid brister har dessa påtalats för 
utföraren och de har fått tid på sig att åtgärda bristerna.  

Identifierade brister har i huvudsak rört utförarnas avtal och skyldigheter 
gentemot kommunen, samt efterlevnad av lagstiftning. Bristerna innebär i viss 
mån risker för brukarna, men detta har inte alltid varit tydligt för brukarna. 
Uppföljningar har hos tre utförare avslutats med uppsägning och hävning av 
avtal. Två utförare är varnade om uppsägning och hävning av avtal. Ytterligare 
en uppföljning påbörjades 2019 och resterande hemtjänstutförare följs upp 
under 2020. En översyn av hemtjänsten i framtiden i Linköpings kommun 
pågår. 
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Vårdboende 

Under 2019 har fyra avtalsuppföljningar genomförts på vårdboenden. En 
verksamhetsuppföljning avslutades utan vidare åtgärder. Vid övriga tre 
uppföljningar har brister mot avtalet identifierats, dessa brister har berört 
avvikelsehantering, registrering i kvalitetsregister, palliativ vård, omvårdnad, 
samt omsorgspersonalens kompetensnivå. Verksamheter där brister 
identifierats har efter begäran inkommit med redogörelse för åtgärder. Tre av 
dessa avtalsuppföljningar är avslutade. En verksamhetsuppföljning har renderat 
en varning om uppsägning av avtal och är fortsatt pågående med åtgärder.  

Uppföljning av 2018 års avtalsuppföljningar (påtalade åtgärder) 
De verksamheter som under 2018 års avtalsuppföljningar fick någon form av 
påtalande avseende brist(-er) följdes upp under 2019. Samtliga har vidtagit 
åtgärder så att de påtalade bristerna inte ska upprepas. 

Under 2019 har en avtalsuppföljning avslutats med sanktionsavgift med 
anledning av att verksamheten inte levt upp till avtalskrav gällande 
handledning. Avtalsuppföljningen för den aktuella verksamheten påbörjades 
under 2018.  

Nystartsuppföljning 

Under året har en ny rutin för att följa upp nya avtal införts. Uppföljningen sker 
sex månader efter att avtalet verkställts och syftar till att säkerställa att 
verksamheten kommit igång enlighet med avtalet. Tre verksamheter har följts 
upp enligt den nya rutinen. 

En av verksamheterna hade kommit igång på ett fullgott sätt enligt de nya 
avtalet. De andra två uppföljningarna visade på brister och ingår i ovanstående 
redovisning av avtalsuppföljningar. 

Verksamhetsberättelser 

I 2018 års verksamhetsberättelser framträder tre områden som krävt en 
betydande del av verksamheternas resurser. Tids- och insatsregistrering i 
hemtjänsten, kompetenshöjning inom demensområdet, samt IBIC. Samtliga 
områden är en naturlig följd av Social- och omsorgsförvaltningens krav på 
utförarna. Utöver detta beskrivs olika aspekter av kompetensförsörjning. Här 
ser vi bland annat att flera verksamheter väljer att arbeta med differentiering av 
arbetsuppgifter för att kunna rekrytera andra kompetenser än undersköterskor. 
Många verksamheter beskriver också att de på olika sätt uppmuntrar outbildad 
personal att läsa till undersköterska, eller att på andra sätt kompetensutveckla 
sig inom omsorgsarbetet.  

Av verksamhetsberättelserna framgår att merparten av verksamheterna haft ett 
aktivt miljöarbete genom Omsorg om miljön (vilket avvecklats under 2019), 
samt att utförarna arbetar med miljöaspekter vid inköp, transporter och 
källsortering. 
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Även välfärdstekniken fångas upp i flera utförares verksamhetsberättelser. 
Införandet av välfärdsteknik lyfts såväl som ett pågående arbete som ett viktigt 
arbete framåt. I första hand är det arbetet med iPads som omnämns. 

Övergripande uppföljningar 

Under 2019 har Social- och omsorgsförvaltningen genomfört två uppföljningar 
som berört verksamhet, utifrån ett specifikt tema på övergripande nivå. Dessa 
uppföljningar avser biståndsbedömd dagverksamhet, samt 
kompetensförsörjning.   

Biståndsbedömd dagverksamhet 

Under 2019 genomfördes en verksamhetsuppföljning utifrån biståndsbedömd 
dagverksamhet. Uppföljningen syftade till att få veta 

• hur brukare i biståndsbedömd dagverksamhet upplever sin omsorg 

• hur anhöriga upplever den biståndsbedömda dagverksamheten och 
vilket behov den uppfyller hos anhöriga 

• hur nya verksamheter ska formas för att möta framtidens behov 

Av uppföljningen framgår att verksamheterna är väl fungerande och fyller ett 
viktigt syfte då de ger stimulerande innehåll till brukarna och nödvändig 
avlastning för anhöriga. Uppföljningen pekar också på vissa utvecklingsbehov 
– bland annat att brukarnas allt sämre hälsa leder till behov av 
ställningstagande om insatsen primärt är till för brukarnas stimulans, eller 
anhörigas behov av avlastning. Det kan också behövas ett ställningstagande till 
hur stor variation i hälsotillstånd som är rimligt att ha i en och samma grupp för 
att brukarna ska få en stimulerande dagverksamhet. Biståndsbesluten är många 
gånger inaktuella och behöver följas upp oftare. Personalens kompetens och 
kompetensutveckling behöver prioriteras för att skapa förutsättningar att 
bemöta samtliga brukare på ett gott sätt. 

Erfarenheterna av uppföljningen har tagits tillvara av Social- och 
omsorgsförvaltningen vid nyupphandling av biståndsbedömd dagverksamhet. 

Kompetensförsörjning 
I 2018 års återapportering av kvalitetsarbetet lyfts särskilt fram att 
kompetensförsörjning inom vård, omsorg och socialtjänst i allmänhet är en 
utmaning för hela landet och inte på något sätt unikt för Linköpings kommun. 
Brist på personal med rätt kompetens kan få allvarliga konsekvenser för 
patienter och brukare. Detta faktum påpekas av flera framträdande nationella 
aktörer till exempel Sveriges kommuner och regioner. 

Med syfte att skapa en bättre bild av hur det ser ut i Linköpings kommun 
skickade Social- och omsorgsförvaltningen under våren ut en enkät vars frågor 
fokuserade på kompetensförsörjning. Enkäten ställdes till samtliga områden det 
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vill säga äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri och individ- och familjeomsorg 
(IFO). Totalt inkom 113 svar.  

Resultat 

Tabellen nedan visar resultatet för ett urval av enkätens frågor. Redovisningen 
avser verksamhetschefernas ansvarsområde, vilket kan innefatta mer än en 
verksamhet (framgår även av tabellen). Svar som avser en spridning redovisas i 
form av min-max, samt medelvärdet. 

För att sätta resultaten i relation till ett bredare perspektiv, redovisas resultaten 
för verksamhetsområden inom både Äldrenämndens och Social- och 
omsorgsnämndens ansvarsområden. 
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Verksamhetschefers ansvarsområde 
Av de svar som inkommit i den genomförda personalenkäten framkommer att 
chefer inom social- och omsorgsnämndens (SON) områden i genomsnitt är 
chef över flera verksamheter än chefer inom Äldrenämndens (ÄN) områden. Å 
andra sidan har chefer inom ÄN i genomsnitt ansvar för fler medarbetare. Det 
bör noteras att det är stora individuella skillnader i såväl antalet verksamheter 
som antalet medarbetare som en verksamhetschef ansvarar för. Detta gäller 
inom såväl SON som ÄN.  

Andelen män i personalgrupperna är betydligt lägre inom äldreomsorgen 
jämfört med SON:s olika områden. Inom SON redovisar socialpsykiatrin den 
högsta andelen män.  

Rekrytering av relevant kompetens 
Av enkäten framgår att andelen personal i verksamheterna med relevant 
kompetens varierar mellan 62 % i hemtjänsten till 100 % i hälso- och 
sjukvården. Vid sjukfrånvaro ersätts mellan 69 % inom IFO, till 96 % inom 
äldreomsorgen. Undantaget är hälso- och sjukvården där ingen sjukfrånvaro 
ersätts. Personalomsättningen under en sexmånadersperiod varierar också 
mellan 9 % inom LSS daglig verksamhet till 29 % inom socialpsykiatrin. 
Resultaten visar således att samtliga verksamhetsområden har sina utmaningar 
vad gäller kompetensförsörjningen. 

Äldreomsorgen har svårt att hitta personal med relevant kompetens, i synnerhet 
utbildade undersköterskor med erfarenhet. På samma sätt som beskrivits ovan 
finns även inom äldreomsorgen ett behov av personal med spetskompetens 
inom olika områden som exempelvis demens.  

Störst svårigheter att rekrytera vikarier är det inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. Hälso- och sjukvårdsområdet är speciellt såtillvida att det 
inte är möjligt att rekrytera personal som saknar legitimation. En 
verksamhetschef beskriver detta utifrån att bristen på sjuksköterskor gör att 
man aldrig tillsätter vikariat.  

Rekryteringssvårigheter  
Den faktor som framförallt betonas som en försvårande faktor för rekryteringen 
till äldreomsorgen är brister i språkkompetens. Detta nämns inte av någon 
verksamhetschef inom social- och omsorgsnämndens områden. Andra faktorer 
som lyfts av verksamhetschefer inom äldreomsorgen är löneläge, status på 
yrket och schema/helgarbete/delade turer. Flera menar också att arbetet är tufft 
med högt tempo och stress. Man beskriver att utbildade undersköterskor väljer 
bort hemtjänst då de hellre vill arbeta med omvårdnad och inte med boservice 
såsom städ, tvätt och inköp.  

Verksamhetschefer i äldreomsorg med ansvar i glesbygd uppger att det kan 
krävas körkort och bil för att ta sig till arbetsplatsen vilket begränsar urvalet 
vid rekrytering. Det kan även krävas körkort i tjänsten. En chef i glesbygd 
beskriver att man introducerat ett antal vikarier, men att de slutat när de fått 
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annat arbete inne i staden. I detta fall har man inte lyckats ersätta dem med 
utbildade undersköterskor varför kvalitén på kompetensen sjunkit.  

Flera verksamhetschefer inom äldreomsorgen menar att det är få som väljer att 
utbilda sig till undersköterskor vilket gör att det blir stor konkurrens på 
arbetsmarknaden om utbildad personal. En annan försvårande omständighet är 
att de inte har möjlighet att erbjuda heltid till de som vill ha det och att man 
helt enkelt inte är lika attraktiva som arbetsgivare som man varit tidigare. 

När det gäller svårigheter att rekrytera personal inom social- och 
omsorgsnämndens områden kommenterar många verksamhetschefer lön och 
oregelbundna arbetstider. Oregelbundna tider anges särskilt som inte 
eftertraktat av högskoleutbildad personal. Andra faktorer som bedöms påverka 
tillgången på kvalificerad personal är god arbetsmarknad och låg status (gäller 
LSS och socialpsykiatri).  

Flera chefer påpekar att personer med alternativa utbildningar blir missgynnade 
i lönesättning trots att deras utbildning kan vara relevant i arbetet. En chef 
menar att det görs en ganska snäv bedömning av vilken utbildningsbakgrund 
som anses kvalificerad för en tillsvidareanställning som stödassistent. Man 
behöver vidga perspektivet gällande utbildningsbakgrund för att locka fler 
personer till vårdyrken. 

Chefers förslag på åtgärder 
Av enkäten framgår att många verksamhetschefer har tankar om vilka åtgärder 
som behövs för att komma tillrätta med svårigheterna att rekrytera personal 
med rätt kompetens. Några förslag som lyfts är att höja status för 
undersköterskans yrkesprofession genom legitimation, löneutveckling och 
arbetstider. Andra förslag handlar mycket om bilden av äldreomsorgen i 
allmänhet t.ex. i massmedia. Det handlar också om att lyfta fram det som är 
roligt i yrket och nya/alternativa rekryteringsvägar så att fler ungdomar ges 
chansen att pröva. 

Nämndens uppföljning av verksamhet 

Nämnden har genomfört en uppföljning av verksamhet i syfte att granska i 
vilken utsträckning brukare i vårdbostad har inflytande och är delaktiga vid 
utformningen av aktiviteter i boendet. Samt att uppmärksamma i vilken 
utsträckning aktiviteterna innehåller digitala komponenter. 

Sammanfattningsvis bedöms brukare i vårdbostad ha inflytande och vara 
delaktiga i utformningen av aktiviteter utifrån sina förutsättningar. Boenderåd 
och framförallt brukarnas genomförandeplaner utgör grunden för detta. 
Uppföljningen visar att förutsättningarna för gemensamma aktiviteter påverkas 
av vilka lokaler som finns att tillgå, samt att möjligheten till delaktighet 
påverkas när vissa lokaler saknar tillgång hörselslinga. 
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Även andra än personalen erbjuder fritidsverksamhet. Kommunens 
kulturarbetare har aktiviteter på de flesta boenden. Samverkan sker även med 
svenska kyrkan, enskilda musiker, volontärer, fastighetsägare, Resurspoolen 
samt förskola.  

Digitala verktyg används i begränsad omfattning. På de flesta enheter finns ett 
intresse av att nyttja dessa men man har ännu inte hittat formerna.  

Välfärdsteknik 

Under 2019 har ett projekt genomförts i syfte att möjliggöra användning av 
olika former av välfärdsteknik, bland annat iPads, inom äldreomsorg, LSS-
verksamheter, individ och familjeomsorg och socialpsykiatri. Projektet 
innefattade bland annat utbildning av verksamhetsrepresentanter gällande iPads 
och administrering av appar samt identifiering av och inköp av lämpliga appar 
för verksamheter.  

Syftet med uppdraget var att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet, social 
kontakt, kommunikationsmöjligheter och/eller självständighet för brukare, 
samt att möjliggöra nya arbetssätt för personal.  

I augusti 2019 genomfördes en uppföljning av projektet som visade en 
generellt sett positiv syn på införandet av iPads och välfärdsteknik. Men 
uppföljningen fångade även upp förbättringsområden. Under senare delen av 
hösten har projektet fortsatt utifrån de önskemål som kom fram i uppföljningen 
och implementeringen upplevs ha fått ökat genomslag. 

Synpunkter och klagomål 

Statistiken över inkomna synpunkter och klagomål omfattar tidsperioden 
november 2018- oktober 2019. Under perioden har 146 klagomål diarieförts. 
Varje klagomål kan beröra kritik utifrån flera olika upplevda brister. 
Exempelvis om en person framför klagomål gällande måltider och bemötande 
räknas det som ett ärende men två olika upplevda brister. Det resulterar i att 
146 klagomålsärenden genererat 286 upplevda brister. Nedan redovisas de 
olika kategorierna och det antal klagomål som inkommit i respektive kategori.  
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Figur 1 Upplevda brister i klagomål 

Angelägna frågor 

Äldreombudsmannen lyfter i sin årsrapport några frågor som utmärkt sig under 
året.  

Bemötandet är en av de frågor som genererar flest klagomål. Tillgången på 
personal med adekvat utbildning brister och innebär utmaningar för utförarna i 
att introducera, stödja och handleda ny personal, men också att få befintlig 
personal att vilja och orka stanna kvar. 

Utifrån inkomna klagomål lyfter äldreombudsmannen vikten av en fungerande 
kommunikation mellan personal och brukare. Detta lyfts utifrån perspektivet 
att det finns brukare som inte förstår svenska och behöver personal med annan 
språkkompetens för att kunna få sina behov tillgodosedda. Men även utifrån att 
det finns omsorgspersonal som inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att 
förstå och göra sig förstådda. 

Äldreombudsmannen noterar vikten av närvarande och tillgänglig ledning i 
verksamheten. Det är betydelsefullt både för brukare och anhöriga att 
verksamhetschef är synlig i verksamheten och att det finns rimlig tillgänglighet 
till ledningspersonal. Synpunkter och klagomål måste tas tillvara i 
verksamheten och här spelar ledningen en avgörande roll.  

Det förekommer brister i verksamheternas återkoppling till den enskilde 
synpunktslämnaren. Det är avgörande för förtroendet att man som enskild får 
kännedom om hur verksamheten ser på det beskrivna, vad som framkommit i 
eventuell utredning och vilka åtgärder som vidtagits.  

Utförarbyten för ofta med sig oro och turbulens i verksamheten. Det kan bli 
stor rörlighet i personalgruppen.  I de fall en stor del av omsorgspersonalen 
väljer att sluta krävs nyrekrytering vilket i sig är en utmaning. Kopplat till det 
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generella problemet med kompetensförsörjning som beskrivs ovan kan det 
under lång tid påverka verksamhetens möjligheter att tillgodose omsorg och 
trygghet. Det kan också ta tid innan ny ledning har sitt team på plats och 
ledningssystem införts.  

Färdtjänsten är en väsentlig samhällstjänst för att personer ska kunna vara 
aktiva och delaktiga i samhället trots funktionsnedsättning. De klagomål som 
inkommit till äldreombudsmannen avser personer som haft färdtjänst tidigare, 
men som fått avslag i samband med förnyad ansökan.  

Synpunkter och avvikelser myndighetsutövning 

Utöver de synpunkter som inkommer till äldreombudsmannen gällande 
utförarverksamheterna redovisas här de synpunkter som avser 
myndighetsutövandet. 

Under 2019 inkom nio klagomål avseende myndighetsutövning för målgruppen 
personer över 65 år med funktionsnedsättning som omfattas av 
Socialtjänstlagen (SoL). Tre klagomål avsåg bristande information gällande 
insatser som lämnats till anhöriga och brukare. Två avsåg anhöriga som lämnat 
ut information till handläggare i förtroende och där upplevelse av bruten 
sekretess finns. Utöver det inkom enstaka klagomål avseende lång 
handläggningstid, bristande samordning kring en brukare och att stort ansvar 
kring samverkan lämnas till anhöriga, bristande uppföljning av 
hemtjänstinsatser på sjukhus för brukare, samt bristande motiveringsarbete då 
brukare har avböjt sig insatser trots att behov finns (föranledde även en rapport 
enligt Lex Sarah). 

Utöver synpunkter finns avvikelser som uppstår i arbetet internt inom 
kommunen eller externt, exempelvis i kommunens samverkan med regionen. 
Under 2019 har åtta avvikelser inkommit där hanteringen mellan professioner 
fallerat. 

Samtliga klagomål och avvikelser har hanterats och återkopplats till berörda. 
Åtgärderna består oftast i att ta fram nya rutiner och påminna berörda om 
befintliga rutiner. I de fall som berör bristande information eller information 
som har lämnats där personen anser att man har brustit i sekretessen, kan 
avdelningen fortsätta att arbeta vidare med för att säkerställa att processerna är 
tillförlitliga. 

De avvikelser som har inkommit berör främst händelser i samband med möten 
på sjukhus. Där behöver avdelningen arbeta vidare med att säkerställa 
processen utifrån Lag om samverkan och följa upp och eventuellt revidera 
beslutade rutiner. 

Lex Sarah 

Under perioden 1 november 2018 till 31 oktober 2019 har 48 utredningar enligt 
Lex Sarah genomförts gällande hemtjänst och vårdbostad, inklusive 
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myndighetsutövningen av desamma. 33 % av dessa rör ekonomisk oegentlighet 
– exempelvis misstänkt stöld av pengar, värdesaker och narkotikaklassade 
läkemedel. 19 % rör brister i personalens kompetens och 17 % rör brister i 
dokumentation - exempelvis händelser där utskriven planering för personalen 
försvunnit och brister i överrapportering och kommunikation. 13 % rör brister i 
larm – hantering av larm och fel i larmsystemet. Utöver dessa rör enstaka 
brister våld mellan brukare, uteblivet besök, etcetera. 

Av inkomna Lex Sarah utredningar har ett fåtal händelser lett till anmälan till 
IVO.  

Utifrån inkomna utredningar kan ses att åtgärder planerats och vidtagits i 
verksamheterna där händelserna inträffat men även att åtgärder på 
övergripande nivå i vissa fall har vidtagits. Vissa händelser har lett till 
polisanmälan, anmälan till dataskyddsinspektionen och/eller arbetsrättsliga 
åtgärder. Mer förekommande åtgärder är revidering av rutiner och 
utbildning/information till personal.  

Enhetsråd 

I de minnesanteckningar som skickats in till Social- och omsorgsförvaltningen 
från enhetsråd under 2019 kan man se vissa återkommande teman. 

• Trygghet och säkerhet – frågor kring kodlås och rutiner för att låsa 
dörrar för ökad trygghet och säkerhet.  

• Aktiviteter – flera verksamheter beskriver att de har ombud eller 
avsätter särskild personal som fokuserar enbart på aktiviteter. 
Verksamheterna beskriver ett aktivt arbete med aktiviteterna och även 
att de har extra resurser som är kopplade till aktiviteterna. Exempelvis 
feriearbetare, volontärer, studieförbund, UF-företag etcetera. 

• Välfärdsteknik – i första hand är det införandet av iPads som 
återkommer i enhetsråden och beskrivs som uppskattade. Men många 
beskriver samtidigt att man inte riktigt har kommit igång med 
användandet. 

Brukarundersökningar 

Två brukarundersökningar har genomförts under 2019 inom Äldrenämndens 
ansvarsområde. Dels den nationella brukarundersökningen Vad tycker de äldre 

om äldreomsorgen? och dels en lokal brukarundersökning avseende brukarnas 
upplevelse av kvalitet och nöjdhet inom bemötande, delaktighet, information 
samt tillgänglighet i myndighetsarbetet. Den senare på initiativ av avdelningen 
för äldre och funktionshindrade. Utöver dessa har en systematisk 
individuppföljning redovisad på gruppnivå, införts på avdelningen för äldre 
och funktionshindrade. Denna kompletterar brukarundersökningarnas 
uppföljningar av brukarnas upplevelser. 
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Brukarundersökning myndighetsutövning 

I verksamhetsplanen för år 2019 har avdelningen för äldre och 
funktionsnedsatta (ÄoF) som mål att 80 % av brukarna ska vara nöjda med 
bemötandet, delaktigheten samt informationen i kontakt med avdelningen. 
Det övergripande syftet med brukarundersökningen 2019 är att undersöka hur 
brukarna upplever kvalitet och nöjdhet inom ovanstånden områden samt inom 
området tillgänglighet. 

Den totala svarsfrekvensen för 2019 är 26,5 % för målgruppen äldre (personer 
över 65 år som har insatser enligt Socialtjänstlagen). Totalt lämnades 49 
enkäter ut och 13 svar inkom. Av de 13 personer som svarade på enkäten var 
62 % kvinnor och 38 % män. Den låga svarsfrekvensen gör att resultatet inte 
kan sägas vara representativt för hela målgruppen. 

Av tabellen nedan framgår att ÄoF har uppnått två av målen och delvis uppnått 
det tredje målet. Jämfört med 2018 har det skett en förbättring i samtliga 
frågor, utom i upplevelsen av om man är delaktig i utredningen där nöjdheten 
minskat med två procentenheter. 

Tabell 2 – Resultat från brukarundersökning, myndighetsutövning 

Enkätområden Målvärde Resultat 2019 

Nöjda med 
tillgängligheten 

80 % 100 % 

Nöjda med bemötandet 
och delaktigheten 

80 % 96 % 

Nöjda med informationen 80 %  79 % 

Analys av förändrat resultat 

Samtliga personalgrupper på ÄoF har under 2016-2018 fått 
kompetensutveckling i bland annat motiverande samtal vilket kan ha bidragit 
till det förbättrade resultatet. Nyanställda som har arbetat mer än ett år får 
också utbildning i motiverande samtal. Alla handläggare har också fått 
utbildning i IBIC (individens behov i centrum) där det bland annat. ingår att 
stärka det salutogena perspektivet hos brukaren, sätta upp individuella 
målsättningar och bjuda in till ökad delaktighet för den enskilde. Alla 
handläggare har också haft juridikhandledning under hösten 2019 som syftar 
till att bidra till en ökad rättssäkerhet för brukarna. Flera handläggare har också 
fått kompetensutveckling inom socialrätt, systemteori och Lean. 

Funktionsbrevlådan till äldregruppens mottagning (Äldrelotsen) kan ha bidragit 
till det goda resultatet gällande tillgänglighet, eftersom det på så sätt finns flera 
kommunikationsvägar in till avdelningen. Alla handläggare har också fått 
smartphones där det bland annat finns SMS-funktion, något som också kan 
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bidra till ökad tillgänglighet gentemot brukarna. Det pågår även ett arbete med 
att utveckla e-tjänster som ska bidra till en ökad tillgänglighet. 

Handläggarna har möjlighet att ge både muntlig och skriftlig information, 
vilket kan bidra till förbättrat resultat inom området information.  

I samtliga perosnalgrupper på ÄoF har det under året varit personalomsättning. 
Grupperna har inte varit fulltaliga under året och mycket ny personal har 
behövt tid för introduktion. All ny personal har fått mentorer, något som kan 
vara en faktor till ett gott resultat trots personalomsättningen. Under året har 
ansökningar och/eller begäran om bistånd ökat, vilket har medfört långa 
handläggningstider. 

Individuppföljning redovisad på gruppnivå 

Biståndshandläggarna har under slutet av 2019 påbörjat en systematisk 
individuppföljning i syfte att kunna analysera resultat av insatser på gruppnivå 
fortlöpande under året. Frågor om tillgänglighet, bemötande, delaktighet, 
förändring och helhetsbedömning ställs i samband med uppföljning av 
brukarnas beslut. 

Genom att göra individuppföljningar och sammanställa dessa på gruppnivå 
möjliggörs analyser av effekterna av de insatser som erbjuds. Genom att 
redovisa resultaten av individuppföljningarna i berörda verksamheter och 
arbetsgrupper kan förbättringsområden identifieras, samt en utveckling av 
frågebatteriet möjliggöras. 

Under två månader har 45 brukare deltagit i individuppföljningarna. 25 brukare 
med insatsen korttidsboende och 20 med insatsen hemtjänst. 

Tabell 3 – individuppföljning på gruppnivå 

Fråga Positiva 

svar 

Negativa 

svar 

Vet ej/ 

ingen 

åsikt 

Jag får den tid jag behöver med personal 34 10 1 

Jag får lätt kontakt med personalen 37 6 2 

Personalen lyssnar på mig 25 8 2 

Personalen bemöter mig på ett 
respektfullt sätt 

39 3 3 

Totalt sett är jag nöjd med bemötandet 
från personalen 

38 7 0 

Personalen tar hänsyn till mina önskemål 32 12 1 
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Jag får det stöd och de insatser som vi 
har kommit överens om 

33 10 2 

Stödet jag har fått har lett till 
förbättringar för mig och/eller min familj 

28 14 2 

Helhetsomdöme – Jag är nöjd med det 
stöd jag får 

35 9 1 

 

De brukare som har valt att svara inom vilket område förbättringen har skett är 
det övervägande inom ”trygghet” som de flesta upplever att förändringen har 
skett, men många upplever även att den fysiska hälsan förbättrats, samt 
livssituationen som helhet.  

Av individuppföljningarna framkommer även klagomål om specifika 
verksamheter vilket är ett värdefullt komplement till Social- och 
omsorgsförvaltningens ordinarie synpunktshantering 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 
”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en nationell brukarundersökning 
initierad av Socialstyrelsen. Undersökningen vänder sig till samtliga brukare 
över 65 år med beslut om vårdbostad eller hemtjänst (undantaget brukare med 
enbart matkorg eller trygghetslarm). Det nationella resultatet för 2019 visar att 
personalens bemötande får ett mycket gott omdöme, samt att brukarna 
upplever att personalen har tillräckligt med tid att kunna utföra sitt arbete hos 
dem. För båda frågorna gäller att de som har hjälp från hemtjänsten är lite mer 
nöjda än de som bor i vårdbostad. Även när det gäller information om tillfälliga 
förändringar är svaren mer positiva för personer med hemtjänst än personer i 
vårdboende. Samma fråga står också för den största förändringen sedan 2017 
då två procent färre av de som har hjälp med hemtjänst upplever att de får 
information om tillfälliga förändringar.  

Socialstyrelsen uppmärksammar även ensamhet och tillgången till aktiviteter i 
2019 års undersökning. Upplevelsen av ensamhet är i princip oförändrad sedan 
2017. Personer som upplever besvär av ensamhet tenderar att vara mindre 
nöjda och ensamhet kan också påverka hälsan negativt. Däremot kan 
exempelvis utevistelse påverka hälsan positivt, vilket är en av anledningarna 
till att frågorna belyses i brukarundersökningen. Resultatet för frågor om 
aktiviteter, utevistelse och måltider har legat relativt konstant under de senaste 
tre åren. 

Nationellt lyfts inga statistiska skillnader mellan män och kvinnor i 
brukarundersökningen. 

Liksom på nationell nivå skattas bemötandet mycket gott i Linköpings 
kommun och är den fråga som får högst andel positiva svar för såväl hemtjänst 
(96 %) som vårdbostad (95 %). 
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Resultatet för hemtjänsten i Linköpings kommun ligger generellt sett i paritet 
med riket, utom på frågan om brukarna upplever att personalen brukar 
informera om tillfälliga förändringar. Här ligger Linköpings kommun sju 
procentenheter lägre än riket (59 %, respektive 66 %). Frågan har haft en tydlig 
negativ trend i Linköpings kommun sedan 2016 och andelen positiva svar har 
sjunkit från 72 % (2016) till 59 % (2019). 

Ytterligare två frågor verkar ha en negativ trend – upplevelsen av om 
personalen brukar komma på avtalad tid (andelen positiva svar 2016 var 88 % 
och är 82 % 2019) och upplevelsen av om det är lätt att få kontakt med 
personalen (andelen positiva svar 2016 var 86 % och är 79 % 2019). 

Även när det gäller vårdbostäder ligger Linköpings kommuns resultat generellt 
sett likvärdigt med riket. En fråga sticker ut negativt och det är frågan om 
brukarna fått plats på önskat boende. Där är andelen positiva svar för riket 87 
%, medan Linköpings kommun har en lägre andel positiva svar – 81 %. 

Tre frågor utmärker sig däremot positivt för vårdbostäder i Linköpings 
kommun – om brukarna upplever att det är trivsamt utomhus (72 % jämfört 
med riket 67 %), hur brukarna upplever att maten smakar (80 % jämfört med 
riket 74 %), samt hur möjligheten att komma utomhus upplevs (66 % jämfört 
med riket 58 %). 

Endast i en fråga kan man skönja en möjlig trend och det är på frågan om 
brukarna upplever förtroende för personalen. Här anas en negativ trend då 
andelen positiva svar har minskat från 87 % 2017 till 83 % 2019. 

Jämlik omsorg - hemtjänst 

Äldrenämnden eftersträvar en jämlik omsorg i kommunens verksamheter. 
Utifrån det bör skillnaderna i andelen positiva svar skilja sig förhållandevis lite 
åt mellan verksamheterna. Generellt sett har skillnaderna mellan 
verksamheterna minskat från 2018 till 2019. Den största skillnaden i 2019 års 
resultat avser i vilken utsträckning man besväras av ensamhet. I den 
verksamhet som fått högst resultat är det 71 % av de äldre som inte besväras av 
ensamhet. I den verksamhets som fått lägst resultat är det 17 % som inte 
besväras av ensamhet. En skillnad på 54 procentenheter. Ytterligare 4 frågor 
har en spridning på 30 procentenheter eller mer. 

Den fråga där verksamheternas resultat är mest lika är upplevelsen av 
personalens bemötande (14 procentenheter). 

Jämlik omsorg vårdboende 

Generellt är spridningen av resultat mellan olika verksamheter större mellan 
vårdbostäder än mellan hemtjänstområden. 

Den största skillnaden mellan vårdboenden 2019 ligger i upplevelsen av om 
personalen informerar om tillfälliga förändringar. Verksamheten med högst 
resultat har 80 % positiva svar medan verksamheten med lägst resultat har 12 
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% positiva svar. En skillnad på 68 procentenheter. Ytterligare fem frågor har 
liknande skillnader i svar. 

Den fråga där verksamheternas resultat är mest lika är upplevelsen av 
personalens bemötande (17 procentenheter). 

Ensamhet 

I 2018 års kvalitetsberättelse lyftes ensamhet då det var den fråga som hade 
lägst andel positiva svar i brukarundersökningen. Då lyftes även kopplingen till 
arbetet med aktiviteter, utevistelse, möjligheten att välja utförare/boende, samt 
möjligheten att påverka vilka tider personalen kommer. Även 2019 är det den 
upplevda ensamheten som får lägst resultat i brukarundersökningen. Frågan är 
ständigt aktuell utifrån forskning som visar att äldre som upplever sig ensamma 
i högre utsträckning upplever sig sjukare, tröttare och äter mer mediciner än 
äldre som inte känner sig ensamma, vilket i sin tur leder till ett ökat vårdbehov. 

Som tidigare nämnts har man på nationell nivå konstaterat att äldre som 
besväras av ensamhet är mer kritiska till äldreomsorgen än äldre som inte 
besväras av ensamhet. Detta återspeglas möjligen i Linköpings kommuns 
resultat för 2019 där vi ser att ensamheten generellt sett är ett större problem i 
vårdbostäder än i hemtjänst, och samtidigt är nöjdheten generellt sett lägre i 
vårdbostäder än inom hemtjänsten.  

2016 gjorde Socialstyrelsen en fördjupad analys av ensamhet där de konstaterar 
att besvär av ensamhet påverkas av upplevelsen av möjligheterna att komma 
utomhus, hur nöjd man är med de aktiviteter som erbjuds, om man fått 
möjlighet att välja utförare eller boende, samt om man kan påverka vilka tider 
som personalen kommer.  

Något som Socialstyrelsen inte tog upp 2016, men som kan lyftas utifrån 
resultatet i Linköpings kommun 2019 är hur ensamhet, aktiviteter och 
hälsotillstånd relaterar till varandra. De personer som upplever sitt 
hälsotillstånd som gott upplever mindre besvär av ensamhet – både inom 
hemtjänst och i vårdbostad. Personer som upplever sitt hälsotillstånd som gott 
är också mer nöjda med aktiviteterna i vårdbostaden.  

FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete 

Inom ramen för Linköpings kommuns arbete med forskning och utveckling, 
FoU, har två projekt pågått under 2019 med direkt bäring på Äldrenämndens 
ansvarsområde. Ett projekt för digitala levnadsberättelser för personer med 
demenssjukdom vilket är under utveckling och ett projekt gällande 
arbetsplatslärande, vilket presenteras nedan. 

E-län vi kompetensutvecklar, EVIKOMP 

Ett nytt arbetssätt för att hantera de utmaningar som finns kring 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg utvecklas inom ramen för 
projektet EVIKOMP. EVIKOMP fokuserar på att utveckla metoder för ett 
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långsiktigt arbetsplatslärande i syfte att stärka personalens kompetens. Det är 
ett länsgemensamt projekt, finansierat av Europeiska socialfonden, mellan 
samtliga 13 kommuner i Östergötland, Region Östergötland och 
Kommunalförbundet Itsam. Projektet utvecklar en flexibel lärandemodell som 
genomförs lärarlett på arbetsplatsen och/eller online via en webbplattform. Ett 
antal av utbildningsmodulerna ska även kunna gå att validera mot vård- och 
omsorgsprogrammet. Chefer erbjuds utbildning i arbetsplatslärande samt 
stöttning under projektets gång.  

Under 2019 har projektet bedrivits i 12 kommuner, samt en personalgrupp 
inom regionen. Totalt 82 verksamheter har arbetat i projektet. 104 ledare har 
gått ledarutbildningen, 2011 personal har deltagit i projektet. 

Det material som läggs på webbplattformen kommer också att översättas till 
fler språk vilket ytterligare kan understödja arbetsplatslärandet. 

De resultat som projektet förväntas leda till är att på ett strukturerat sätt stärka 
personalens kompetens och utveckla metoder för ett långsiktigt 
arbetsplatslärande. Personalen ska få kunskap de har praktisk nytta av. Utökat 
erfarenhetsutbyte runt kunskap, kvalitet och kompetens mellan medarbetare 
och chefer. Med ökade kunskaper och bättre förutsättningar att möta 
yrkesutmaningarna förväntas även sjukskrivningstalen att minska. Förbättrad 
kvalitet i verksamheten. Personer utanför arbetsmarknaden kan prova på yrket 
och få möjlighet till någon form av anställning. 

3. Analys  

Personal 

Arbetssituationen för personalen i utförarorganisationen beskrivs i årets 
kvalitetsberättelse utifrån olika perspektiv. I media läser vi med jämna 
mellanrum om hur stressigt arbetet inom omsorgen är, men utifrån årets 
underlag ser vi att det inte är den enda sanningen. 

Vid avtalsuppföljningar inom äldreomsorg intervjuas personal och bland annat 
ställs frågan om de upplever att de hinner med sina arbetsuppgifter. 
Personalens bild skiljer sig så gott som alltid åt inom arbetsplatsen – några 
menar att allt hinns med, medan andra menar att det inte gör det. I 
brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? ser vi att de 
som bor i vårdbostad också har en spridd bild av om personalen har tillräcklig 
tid för att utföra sina arbetsuppgifter. Inom hemtjänsten ser vi däremot en 
förhållandevis låg spridning i huruvida brukarna uppfattar att personalen har 
tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter.  

Den genomförda personalenkäten bekräftar den allmänna bilden om att det är 
svårt att rekrytera personal med rätt utbildning. Enkäten visar också en 
personalomsättning mellan 16- 20 % inom äldreomsorgen. En femtedel av alla 
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klagomål till äldreombudsmannen rör kontinuitet, bemanning och 
arbetsledning. Kontinuitet kopplas då direkt till upplevda brister till följd av 
personalomsättning. Hur verksamhetscheferna upplever svårigheten att 
rekrytera tillsvidareanställd personal, respektive vikarier, varierar mellan 
verksamheterna, men resultatet pekar ändå på att det är relativt svårt att 
rekrytera omsorgspersonal. Störst svårigheter upplevs i att rekrytera timvikarier 
inom hälso- och sjukvården. En verksamhetschef kommenterar ”Vi använder 

oss inte av timvikarier i verksamheten, då personalen täcker för varandra. 

Svårt att rekrytera sjuksköterskor.” 

Precis som i de trender SKL beskriver ser vi tydligt att konkurrensen om 
kompetens hårdnar. Den bristande tillgången på personal i allmänhet och med 
rätt kompetens i synnerhet leder till att arbetsuppgifterna differentieras i syfte 
att kunna rekrytera personal med annan kompetens. Detta noterades även i 
föregående års kvalitetsberättelse. 2019 kan vi se i avtalsuppföljningar, 
nämndens uppföljning av verksamhet, verksamhetsberättelser och även i 
verksamheternas analys av brukarundersökningen att framförallt köksansvar, 
lokalvård, aktiviteter och sociala uppgifter lyfts bort från omsorgspersonalen 
och utförs av särskilt utsedd personal. När det gäller aktiviteter sker också 
mycket samverkan med andra aktörer så som kyrkan, pensionärsorganisationer, 
studieförbund och volontärer i olika former. 

Kompetens kring demens är en aktuell fråga i verksamhetsuppföljningar, 
uppföljningen av biståndsbedömd dagverksamhet, verksamhetsberättelser, 
enhetsråd och även i personalenkäten. Delvis aktualiseras det utifrån 
metodutveckling, men framförallt utifrån personalens kompetens kring 
demenssjukdom. Personal som arbetar med målgruppen upplever behov av 
påfyllnad i kompetensen, i synnerhet i samband med omställning från 
ålderdomshem till demensboende. Övergången innebär att personalen många 
gånger får arbeta med en helt ny målgrupp och det är centralt att rusta 
personalen med rätt kompetens för sitt uppdrag om det ska bli en positiv 
upplevelse för brukare, personal och närstående. Mot bakgrund av att det i 
personalenkäten lyfts att personal med spetskompetens i demens är svår att 
rekrytera, blir frågan om kompetensutveckling av befintlig personal än mer 
central. 

Kommunernas ansvar för hälso- och sjukvård ökar snabbt både i form av ökat 
antal insatser men också i form av mer avancerad hälso- och sjukvård.  Detta 
ställer stora krav på att kommunen och dess utförare planerar sin 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg i form av nya lösningar. 
Kommunens strategi gällande försörjningen av det sammantagna 
kompetensbehovet inom vård och omsorg behöver förändras med ökad andel 
legitimerad personal såsom specialistsjuksköterska, sjuksköterska 
arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och logoped för att möta den nationella 
omställningen av Nära Vård.  
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Förskjutningen av ansvar inom vården går också från slutenvård till öppenvård, 
vilket även inverkar på kommunerna. Här behöver medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) allt mer 
bevaka nämndernas och förvaltningens hälso- och sjukvårdsansvar och den 
snabba utveckling som sker. De olika nätverk och forum, såväl nationella, 
regionala, kommungemensamma som lokala, vilka MAS och MAR deltar i 
behöver tas tillvara för att säkerställa kommunen som viktig part i utveckling 
av hälso- och sjukvård och patientsäkerhet.   

I legitimerad personals ansvar ingår att på ett patientsäkert sätt kunna delegera 
vissa medicinska arbetsuppgifter till undersköterskor och vårdbiträden. 
(Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 1997:14) Varje delegeringsbeslut ställer 
stora anspråk på patientsäkerhet, gott omdöme, goda kunskaper, tillräckliga 
språkkunskaper, uppföljning och noggrannhet hos såväl den som delegerar som 
den som mottar en delegation. För att försäkra en god arbetsmiljö inom vård 
och omsorg kan legitimerad personal inte delegera, handleda och utbilda alltför 
många undersköterskor och vårdbiträden.  

Vikten av goda möjligheter att kommunicera mellan i första hand brukare och 
personal har belysts på olika sätt under året. Möjligheten att förstå och göra sig 
förstådd är centralt för en god vård och omsorg. Personalens kompetens i 
kommunikation med personer med olika funktionsnedsättningar till följd av 
sjukdom, så som exempelvis demenssjukdom och afasi är en del i detta. En 
annan del är personalens kompetens i brukarens modersmål, oaktat om det 
exempelvis är svenska, finska eller arabiska. De personalgrupper som arbetar 
inom vård och omsorg idag behöver med andra ord inte bara vara mycket 
kompetent inom sitt yrkesområde, utan behöver också ha en bred 
språkkompetens. Mot bakgrund av dessa utmaningar startade projektet 
EVIKOMP som syftar till att hitta nya metoder för lärande på arbetsplatsen. 

Goda språkkunskaper i svenska språket är också en fråga om säkerhet för 
brukarna. Som nämns ovan för att kunna ta emot och arbeta med delegerade 
uppgifter, men också för att kunna förstå, dokumentera och överrapportera 
information på ett korrekt sätt. 

Ledning och styrning 

Kraven på verksamhetschefer inom vård- och omsorg är höga. De ska 
säkerställa att lagar och avtal följs, samtidigt som de ska trygga daglig och 
långsiktig bemanning, kompetensutveckling och skapa god gemenskap i 
personalgruppen och leda hela verksamheten mot gemensamma mål. Under 
2019 har fokus satts på utmaningarna kring kompetensförsörjning. I ett första 
skede för att få en bild av hur utmaningarna ser ut inom omsorgen i Linköpings 
kommun.  

I perspektiv av verksamhetschefens komplexa vardag kan man fundera över att 
det enligt den genomförda personalenkäten, är en fjärdedel av all 
korttidsfrånvaro i hemtjänsten som inte går att ersätta. Hur hanteras detta så att 
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det inte ger negativa konsekvenser för brukarna? Delar av svaret kan finnas i 
det som förs fram under föregående avsnitt om Personal – mer personal som 
saknar adekvat utbildning, differentiering av arbetsuppgifter och samverkan 
med civilsamhället. För verksamhetscheferna ställer det höga krav på 
anpassningsförmåga i ledningen och styrningen av med olika formell 
kompetensnivå, språklig och kulturell kompetens, samt vägledning av 
samarbetsaktörer i civilsamhället. 

För att arbeta långsiktigt behöver verksamheterna prova nya arbetssätt – inte 
minst genom utökad användning av välfärdsteknik. I enlighet med vad 
Sveriges kommuner och regioner bedriver är tekniska lösningar en 
möjliggörare för mer effektiva arbetssätt. Därför drivs projekt kring detta av 
beställaren. Social- och omsorgsförvaltningen ställer också krav på att 
utförarna bland annat ska arbeta enligt IBIC, delta i att skapa nya arbetssätt 
inom demensområdet, införa tids- och insatsregistrering inom hemtjänsten, 
aktivt arbeta med miljöfrågor, omställning av enheter till korttidsboenden, 
demensboenden etcetera. Det är en balansgång mellan beställarens 
utvecklingsprojekt och krav, å ena sidan, och utförarnas utrymme för egna 
initiativ, å andra sidan. Det är önskvärt att utförarna själva initierar utveckling 
och innovationer utifrån upplevda behov, men enhetsråd och 
verksamhetsberättelser pekar på att beställarens krav upptar en väl stor del av 
utförarnas tid och inte lämnar så mycket utrymme för utförarnas egeninitierade 
utveckling. Något som också kommenterades i förhållande till tillitsbaserad 
styrning, i kvalitetsberättelsen 2018.  

Delaktighet 

Av de synpunkter som inkommer till äldreombudsmannen står bemötande, 
genomförandeplan och kontaktmannaskap för majoriteten av alla synpunkter. 
Dessa faktorer är grundläggande för att skapa delaktighet för brukarna, varför 
klagomålen är oroväckande. Samtidigt visar brukarundersökningar att brukarna 
är mycket nöjda med just bemötandet från personalen. Det är den fråga som har 
högst andel positiva svar och skillnaden mellan verksamheterna är samtidigt 
liten. Sett till den oerhörda mängd möten som äger rum varje dag är det få 
möten som genererar ett formellt klagomål. En tolkning av detta är att möten 
mellan personal, brukare och närstående i de flesta fall är bra möten. Däremot 
visar det faktum att upplevda brister i bemötande genererar störst andel 
klagomål, att mötet och bemötandet väldigt betydelsefullt. 

Under året har vi sett i avtalsuppföljningar att majoriteten av brukarna har 
uppdaterade genomförandeplaner. I en hel del av genomförandeplanerna har 
utförarna tydligt utgått från IBIC för att beskriva individens hjälpbehov. 
Genom enhetsråd, boenderåd och anhörigträffar finns ytterligare möjligheter 
att skapa delaktighet. Strukturer för delaktighet finns, och i de samordnade 
individuppföljningarna framkommer att brukarna upplever att de fått vara 
delaktiga. I nämndens uppföljning av verksamhet framkommer att brukarna 
bedöms ha inflytande med utgångspunkt i genomförandeplan och boenderåd. 
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När det gäller biståndsbedömningen indikerar brukarenkäten också en hög grad 
av nöjdhet vad gäller bemötande och delaktighet.  

Ensamhet är ett återkommande diskussionsämne utifrån de ständigt låga 
resultaten i brukarundersökningen. Det är vanligt med resonemang kring att 
verksamheten inte kan ersätta vänner, make/maka och andra som gått bort, 
familj som bor långt bort, osv. Naturligtvis spelar dessa faktorer en avgörande 
roll i om man upplever sig ensam, men det finns saker som verksamheterna kan 
göra för att lindra den upplevda ensamheten. Detta blir också tydligt då den 
upplevda ensamheten varierar kraftigt mellan verksamheter. Som tidigare 
nämnts gjorde Socialstyrelsen en fördjupning 2016 kring vilka frågor i 
brukarundersökningen som har ett statistiskt samband med ensamhet. 2019 
kommenteras åter ensamheten i perspektiv av förändringar som är gjorda i 
lagstiftning och uppdrag till pensionärsorganisationer. Uppdragen visar på 
vikten av att skapa boendeformer och mötesplatser utifrån äldres intressen och 
förutsättningar. De nationella resultaten av brukarundersökningen indikerar 
dock att personalen behöver bättre förutsättningar för att stödja de sociala 
behoven hos äldre. Socialstyrelsen kommenterar också att resultaten för flera 
av de frågor som har samband med den upplevda ensamheten ligger på en 
oförändrad nivå de senaste åren. 

Linköpings kommuns resultat i brukarundersökningen visar att de som skattar 
sitt hälsotillstånd som gott också besväras mindre av ensamhet och för de 
boende i vårdbostad skattar de med gott hälsotillstånd sig mer nöjda med de 
aktiviteter som erbjuds.  

Vi vet att kommunerna tar hand om allt fler, allt sjukare, äldre vilket ställer 
andra krav på hur vi arbetar med aktiviteter och ensamhet för målgruppen. I 
minnesanteckningarna från ett enhetsråd anges att svårt sjuka inte kan delta i 
aktiviteter. I synpunkter, uppföljningen av biståndsbedömd dagverksamhet och 
i minnesanteckningarna från ett enhetsråd framkommer att färdtjänst är ett 
hinder för äldre att kunna delta i aktiviteter. Synpunktslämnare uppger att de 
har behov av färdtjänst, men inte beviljas färdtjänst. I uppföljningen om 
biståndsbedömd dagverksamhet uppgavs att färdtjänstens långa turer gör att 
brukarna blir så trötta av resan att de måste ta ställning till om de kommer orka 
med aktiviteten när de kommer fram, eller om de ska stanna hemma. 

Av de avtalsuppföljningar som genomförts och minnesanteckningar från 
enhetsråd så framkommer en bild av en traditionell syn på vad aktiviteter är för 
något – promenader, bingo, tidningsläsning, utflykter osv. Det beskrivs ibland 
att brukarna får egentid i mån av tid. I uppföljningen av biståndsbedömd 
dagverksamhet kom en mer nyanserad bild fram där personalen beskrev 
problemen i att kunna erbjuda aktiviteter för en målgrupp där vissa personer är 
väldigt aktiva medan andra har behov av mycket vila och kanske snarare 
sinnesstimulering än exempelvis utflykter. 
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Aktiviteter till alla utifrån individuella behov är en rättighet som också kan 
lindra den upplevda ensamheten. Utifrån att vi får allt fler sjuka äldre i 
verksamheterna skulle detta möjligen innebära behov av mer tid för enskilda 
samtal, aktivitet i mindre grupp, sinnesstimulerande aktiviteter osv. Detta kan 
delvis vara en fråga om att verksamheterna behöver fortsätta implementeringen 
av IBIC så att allt från vård och omsorg till aktiviteter utgår ifrån brukarens 
behov. I ett sådant arbete skulle arbetsterapeuter och fysioterapeuter kunna 
vara en god resurs för konsultation. Men det är också med största sannolikhet 
också en resursfråga. Vi vet att aktiviteterna tidigt prioriteras bort när en 
verksamhet exempelvis inte får tag på vikarier. För att göra det än mer 
komplext så kräver aktiviteterna omfattande kompetens hos personalen. 
Personalen behöver god språkkompetens och kunskaper kring 
funktionsnedsättningar och sjukdomar för att kunna kommunicera med 
brukarna på ett gott sätt och göra aktiviteterna tillgängliga för alla. 

Det faktum att kommunen tar över ansvaret för allt sjukare äldre innebär att 
dessa, som nämnts ovan, inte längre orkar delta i traditionella aktiviteter. Men 
det innebär också svårigheter att delta i uppföljningar i gruppform, boenderåd, 
brukarundersökningar etcetera. För att dessa personer ska göras delaktiga i sin 
omsorg och också få sina röster hörda i uppföljningsarbetet ställs högre krav på 
en kontinuerlig individuppföljning. Detta kommer delvis underlättas av att 
biståndshandläggarna nu påbörjat systematisk uppföljning av brukarnas 
upplevelser av de insatser de beviljats.  

4. Avslutning 
Om vi tittar tillbaka på de utmaningar som Sveriges kommuner och regioner 
identifierat och som lyfts i valda delar i bakgrunden, så finns tydliga 
kopplingar till de erfarenheter vi nu dragit av 2019 års uppföljningsarbete.  

Förväntningarna på välfärden ökar allt mer i takt med att välfärden också kan 
bidra med mer. Nya tekniska lösningar, ökad utbildningsnivå och ökad 
jämlikhet leder bland annat till att krav på tillgänglighet och snabbhet 
eskalerar. Idag ses det som en självklarhet att brukarna ska ha en individuellt 
anpassad plan för sin omsorg och att all personal ska ha tillräcklig kompetens 
för att hjälpa varje enskild brukare utifrån dennes behov. Många tycker också 
att det är självklart att brukarna ska få hjälp på sitt modersmål, eller utifrån sina 
behov, sin kultur. Så har förväntningarna på välfärden inte alltid sett ut. 

Konkurrensen om kompetensen har hårdnat till följd av att vi blir allt fler äldre 
och yngre medborgare. Andelen medborgare i arbetsför ålder krymper således. 
Konkurrensen bidrar till att nya lösningar ses över – andra kompetenser och 
nya yrken, innovationer och samarbeten kring specialistfunktioner. Vi är mitt i 
detta och ser svårigheter att rekrytera på flera områden, samtidigt som behoven 
av kompetensutveckling ökar i och med förskjutningen av ansvar från region 
till kommun. Försök till lösningar ses i verksamheterna och nytänkande 
kommer in, exempelvis genom EVIKOMP. 
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Något av det som har störst fokus i diskussionen om hur vi klarar utmaningarna 
i välfärden är effektivisering genom digitalisering och välfärdsteknik. I 
dagsläget har vi dock inte kommit så långt att vi kan mäta effektiviseringar till 
följd av att vi implementerat ny teknik. Däremot kan man inom den närmaste 
framtiden tänka sig att vi kan se effekterna av satsningar som e-ansökan för 
försörjningsstöd, behovsanpassad tillsyn på annat sätt och digitala matinköp.  

Utifrån redovisade aktiviteter som Social- och omsorgsförvaltningen 
genomfört under 2019 och de resultat dessa aktiviteter gett, finns en mängd 
frågor att arbeta vidare med under kommande år. Dessa frågor kommer ges en 
tydligare struktur och inriktning i förvaltningens kvalitetsuppföljningsplan för 
2020. 


