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Förord
Välkommen till en berättelse värd att berättas
Alla tider är unika i sitt slag, med trender och specifika kännetecken och kanske
är det den snabba förändringstakten som är vår tids signum. Det har aldrig
varit bättre än nu, då den medicinska och tekniska utvecklingen ger oss
möjlighet att leva längre än någonsin, samtidigt som det finns enorm potential
till förbättring. Vi är mitt i en samhällsförändring där vi kan bli ännu bättre på att
möta människor med nya, unika drömmar och behov.
Den här skriften är en berättelse om förändring. En berättelse som syftar till att
beskriva ett sätt att tänka, och framförallt ett sätt att göra – vårt sätt. Att agera
för att med handlingskraft, och i samskapande med den vi finns till för, förändra
och förbättra för att möta framtiden.
Den förändringsresa som vi inom Skellefteås äldreomsorg befinner oss i utgår
från en världsbild som bygger på en utvidgad uppfattning om ansvar utifrån
invånarens perspektiv. Ur ett teoretiskt perspektiv skulle det kunna beskrivas
som att vi antagit ett systemtänkande. För oss innebär det att vi alltid strävar
efter att förstå konsekvenserna av olika initiativ vi gör för de vi finns till för. Även
om effekterna av initiativen ibland landar utanför vår organisation och vårt
uppdrag.
Skellefteås äldreomsorg vill vara ett gott exempel på hur framgång kan nås
genom att ta ett ansvar som sträcker sig längre än lagrummen inom vård och
omsorg. Vår resa började 2014 och på sikt hoppas vi kunna förändra våra djupt
gående strukturer genom att bli, och fortsätta vara, en ständigt lärande
organisation på alla nivåer. Då lärande förutsätter en kontinuerlig rörelse
kommer vi alltid att vara på väg. För att hålla oss på rätt väg utgår vår vision från
Anna, vår symbol för personcentrerad vård och omsorg. Vi är på en resa till en
kulturförändring med sikte på ökad professionalisering och personcentrering.
Syftet med att dokumentera vår resa är att dela med oss av de erfarenheter vi
samlat på oss under de här två åren. I den här skriften kommer du som läsare
att få ta del av vad vi tror är viktigt, vilken världsbild vi utgått ifrån, vad vi konkret
gjort och vad vi lärt oss. Kanske är du nyfiken, kanske hoppas du på att få en
inblick i en verksamhet som befinner sig i en förändring för att möta framtiden.
Oavsett, har vi något att berätta för dig. Trevlig läsning.

Vårvintern 2017
Ejj@ Häman Aktell
Äldreomsorgschef, Skellefteå kommun
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Kapitel 1 Här börjar vår berättelse
Hur bidrar äldreomsorgen till att öka värdet för människan som befinner sig på
sin livsresa? Hur bidrar vi idag och på vilket sätt bidrar vi imorgon? Vilken är vår
uppgift i den tid vi verkar inom?
Det här är frågor värda att tänka kring, för att framgångsrikt agera med
gemensam kraft. Det handlar om att skapa en gemensam förståelse för vårt
uppdrag ur såväl mikro-, meso- som makroperspektiv. Det handlar också om att
reflektera kring vår samtid och roll igår, idag och i morgon för att ta ut en
gemensam färdriktning.
I det här kapitlet får du ta del av vår utgångspunkt, hur vi betraktar världen och
hur vi ser på vårt uppdrag, vad vi vill åstadkomma och hur vi tillsammans tar oss
an och lever med ett förhållningssätt för att uppnå ett kontinuerligt lärande.

Den tid vi lever och verkar i
Vi människor har aldrig haft det så bra som nu. Det skriver läkaren och
författaren Maj Rom i en krönika i tidningen Ä.1 I sin text beskriver hon vår tids
medicinska genombrott och att situationen också förbättrats betydligt för de
mest sjuka äldre. Idag har människor möjlighet att leva längre än någonsin och
vi har dessutom möjlighet att fylla våra längre liv med livskvalitet. Trots det finns
ingen anledning att luta sig tillbaka. Offentlig sektor står inför utmaningar där vi
behöver bli bättre på att tillvarata vår tids möjligheter.

Den utgångspunkt vi tar avstamp från
Socialnämnden i Skellefteå kommun har formulerat en verksamhetsidé för
socialkontoret och äldreomsorgen som bygger på delaktighet, professionalitet
och engagemang. Verksamhetsidén lyder:
Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt liv. Det sker genom en verksamhet som är jämställd,
tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet.
Vår målbild
Utifrån socialnämndens verksamhetsidé har vi inom äldreomsorgen tagit fram
en målbild utifrån invånarens perspektiv. Att man som invånare ska känna att
man kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och
omsorg.

1

Tidningen Ä, 2016
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Ständigt
lärande

För att säkerställa att målbilden uppfylls har vi identifierat fem målområden
inom vilka vi arbetar med olika initiativ:


Sammanhållen vård och omsorg



Förebyggande och rehabiliterande arbetssätt



En god demensvård



Optimal läkemedelsbehandling



God vård i livets slut

Vår vision
En vision som
förenar

Med vår vision Leva livet bäst möjligt och Jag vill kunna klara mig själv vill vi uppnå
en förflyttning. En förflyttning och rörelse till en ökad och gemensam förståelse
för vårt uppdrag och den vi är till för. Vi vill att vår verksamhet ska skapa mervärden för människans fortsätta livsresa.
Jag vill kunna klara mig själv är en påminnelse om en längtan att fortsätta att vara
självständig och ett begrepp som alla professioner i vår verksamhet förstår och
kan relatera till. Som medarbetare innebär det att man har ett stödjande och
personcentrerat förhållningssätt.
Leva livet bäst möjligt handlar om att utifrån förutsättningar och förmågor kunna
leva det liv man vill leva – hela livet. Det är en påminnelse om att inte underskatta det lilla extra. Som medarbetare handlar det om att i mötet med de vi är
till för, göra skillnad och förstå sin roll.
Vårt löfte
För att konkretisera och kommunicera målbilden till de vi finns till för använder
vi oss av serviceförklaringar med lokala värdighetsgarantier:
Vi lovar att du…


kan åldras i trygghet och självbestämmande, med tillgång till en god
vård och omsorg.



får den vård du behöver, när du behöver den, på det sätt som du
önskar få den.



möter kompetens, säkerhet, hög kvalitet och gott bemötande.



ska känna att vi gör vårt bästa för att ge dig en värdig sista tid i livet.

Vår symbol
Anna är en fiktiv person, en symbol och persona för de människor vi finns till för.
Vår berättelse handlar om Annas drömmar, vilja och behov och hur vi med
utgångspunkt från Anna bygger en äldreomsorg för att skapa de bästa förutsättningarna att kunna leva livet bäst möjligt.
Annas persona uppstod i Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, satsning,
Bättre liv för sjuka äldre. Syftet var att förtydliga en tankemodell, Aktivitets-
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diamanten2, som visar hur Anna på bästa sätt med teknik och mänskligt stöd kan
förverkliga sina drömmar varje dag.
I Skellefteås äldreomsorg har Anna blivit en symbol för den förflyttning och
rörelse vi befinner oss i. Istället för att enbart prata om behov, pratar vi istället
om drömmar, vilja och behov, där drömmarna får komma först. När vi känner till
Annas drömmar kan vi säkerställa att vi uppfyller vad vi lovar. Därför vi har allt
att vinna på att våga ställa frågan: Vad är viktigt för dig?

Den världsbild vi utgår från
Först när vi zoomar ut och ser på vårt uppdrag i ett större sammanhang får vi
andra och för oss nya möjligheter att göra förbättringar. Utifrån det vidare perspektivet kan vi se och förstå att vi inte kan hantera olika förbättringsinitiativ
separerade från varandra, vi behöver se helheten. Det system vi befinner oss i, i
egenskap av kommunal verksamhet, är komplext och består av delar som alla
hänger samman och interagerar.

David John Snowden, forskare inom ledarskap och komplexitet, beskriver vilka
utmaningar ledare har när komplexitet råder. Snowden har tagit fram en
förklaringsmodell kallad the Cynefin Framework, som visar på skillnader mellan
olika tillstånd när det gäller samband mellan orsak och verkan. Till exempel kan
man i ett komplicerat tillstånd, med många försök och precisionsplanering,
åstadkomma samma resultat om och om igen. När komplexitet råder kan vi inte
ens med noggrann planering veta vad utfallet kommer att bli. Små förändringar i
ett komplext system kan ta sig stora uttryck på platser i systemet där man minst
anar det. Det går inte heller att förutse vad som kommer att hända. Därför krävs
av ledarskapet i ett komplext system en tydlig riktning men också utrymme för
reflektion och korrigering längs vägen.3

2
3

Framtagen av P-O Hedvall i samarbete med Bodil Jönson
Snowden, D. J., Boone, M. (2007)
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Vad är
viktigt för
dig?

Det förhållningssätt vi antagit
Vi blir aldrig färdiga och det är som det ska. Vi fortsätter, tar kliv framåt och
återvänder aldrig till något intakt. Även om vi kommer lite längre dag för dag
fortsätter vi att träna på att ha mod och fokus att vara kvar i förändringsvågen.
Vår taktik är att ständigt utmana oss själva att sätta nya mål. Att skapa en
rörelse som leder till förbättring för Anna, en rörelse som gör att vi blir lite bättre
varje dag. En gemensam resa till en äldreomsorg i världsklass.
Förändrat perspektiv
Offentlig sektor har länge förmedlat bilden av människan i fokus. Att istället för
att kategorisera alla som en enhet och grupp, arbeta utifrån att vi är enskilda
individer. Inom Skellefteås äldreomsorg vill vi ta det ett steg längre och utveckla
förhållningssättet till att istället utgå från människans fokus.

Människans
fokus

Nyansskillnaden innebär att istället för att vi erbjuder färdigpaketerade initiativ
och insatser till alla enskilda nu utgå från varje individs drömmar, vilja och
behov. Att det unika perspektivet är vägledande och ger flexibla initiativ och
insatser som möjliggör ett självständigt och betydelsefullt liv.

Den väg vi valt
Vi vill skapa en organisationskultur där vi aldrig står stilla i vårt reflekterande och
lärande. Peter Senge, forskare inom organisationskultur, menar att det är viktigt
för organisationer att sträva efter ett kontinuerligt lärande på flera nivåer – det
är vi också övertygade om. Senge hävdar att för att lyckas med att skapa en
lärande organisation finns fem viktiga discipliner att beakta: systemtänkande,
personlig kontroll, mentala modeller, gemensam vision och att lära tillsammans.
De här delarna har vi valt att bära med oss i vårt förändringsarbete, och vi
strävar efter att ha dem i åtanke i allt vi gör.4
Kotters åtta steg
John P Kotter, professor i ledarskap, har i sin forskning visat att det är svårt att
lyckas med förbättringsarbeten om man inte har en helhetssyn på verksamhet
och förändringar. Att åstadkomma förändring är enligt Kotter en stor utmaning
för organisationer idag, men om drivkraften att gå igenom alla stegen finns,
väntar stora effekter. För att tydliggöra helhet och samband har Kotter skapat en
modell med åtta steg som i en samverkande rörelse skapar möjlighet till
kulturförändring. Kotters modell har följt oss på vår resa och hjälpt oss förstå
hur vi kan arbeta med kulturförändring.5

4
5

Senge, P., Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R., & Smith, B. (1994)
Kotter, J. P. (2012)
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Alla stegen i förändringsprocessen är lika viktiga, även om de första tre till fyra
stegen handlar mer om förberedelse inför de förändringsinitiativ som kommer.
En kulturförändring kan inte starta på egen hand, utan är snarare ett resultat av
föregående arbete.

Steg för steg

Bild ur SKL:s Ledningskraft

tillsammans

Kotters åtta steg kan delas in i tre block
Skapa en grund för förändring, steg 1-3
1. Vilja till förändring, att etablera ett förändringstryck
2. Gemensam verklighet, att etablera samsyn hos ledarskapet om
förändringsbehov
3. Delad övertygelse, att ta fram en vision och en strategi som pekar ut
riktningen
Engagera hela organisationen, steg 4-6
4. Förmedla visionen, att kommunicera visionen i alla sammanhang
5. Arbetsprocesser, att göra om hinder till möjligheter
6. Resultat, att prioritera förändringar som visar resultat snabbt
Hålla i och hålla ut och förankra det nya, steg 7-8
7. Hitta nya former, att hålla i, hålla ut och justera för att optimera
8. Kulturen förändras, att förankra förändringarna och leva arbetssättet
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Den väg vi har valt, tar den oss till målet?

väg?

Två år har passerat sedan starten för vår förändringsresa. Under den tiden har vi
i alla sammanhang haft med oss frågan den väg vi har valt, tar den oss till målet?
Vi stämmer kontinuerligt av för att säkerställa att vi är på väg i rätt riktning.

Bild ur SKL:s Ledningskraft

Är vi på rätt

Det är vanligt att likna förbättringsarbete vid att orientera. Vi måste veta var vi
är. Vi måste veta vart vi ska. Därefter kan vi börja vår färd. Vi stämmer ständigt
av med kompassen och tar ut vår färdriktning.

Några ärliga ögonblick och vad har vi lärt oss?
Ibland har vi varit tvungna att backa ett steg och ibland flera. Vi har backat för att
få med oss alla, stannat för att diskutera, justera och förfina – för att optimera. Vi
har rört oss fram och tillbaka mellan Kotters steg och har i det stora taget gjort
en förflyttning till ett nytt läge.
Processen vittnar om att vi alltid är på väg, att vi aldrig blir klara och det är som
det ska. Att vi gått från en vilja till förändring till att verkligen prestera, använda
och optimera resultat. För att på bästa möjliga sätt kunna arbeta utifrån Annas
perspektiv i det komplexa sammanhang vi verkar i.

”Vi har gått från processer till att göra skillnad för den vi är till för.”
”Att våga lyfta drömmarna och viljan har krävt mod. Vi fortsätter arbeta
för att skapa trygghet i att personcentrering är framtiden för en äldre-
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omsorg i världsklass. Det kostar dessutom mer att göra fel än att göra
rätt”.
”Att uppnå god kvalité är att förstå varför.”
”Vi har gått från att vara en stuprörsorganisation där var och en skötte
sitt, till att införa gemensamma mål för hela verksamheten. Det blir
väldigt kraftfullt.”
”Att ta sig till månen är komplicerat, att vara förälder är komplext.”
”När vi började prata om att få leva livet bäst möjligt så var det så bra.
Precis det vi kämpat för och står för.”
”Förändring innebär en stor utmaning och ibland ställer jag mig frågan
går det för fort eller går det för sakta?”
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Kapitel 2 Samlad handlingskraft
Hur rör vi oss från tanke till ord, och vidare till handling? Hur kan vi med
mötesplatser frigöra kraft och mod bland chefer och ledare? Och hur sprider vi
våra arbetssätt i stor skala?

lärande

En förändringsresa i ett komplext system kräver att flera initiativ görs samtidigt
och att allt synkroniseras. För att i harmoni, steg för steg komma en bit längre
längs vägen. När vi tar oss utrymme att mötas för att reflektera kring vårt uppdrag tillsammans får vi en plattform att agera utifrån.
I den här delen kommer du att få ta del av hur vi arbetar med vårt förändringsprogram Lärresan, den plattform vi valt för att skapa förutsättningar för chefer,
medarbetare, samarbetspartners och seniorer att mötas.

Lärresan
Den plattform vi skapat för handlingskraft kallar vi för Lärresan. Det är en fysisk
mötesplats som också fungerar som ett chefsstöd och hävstång för spridning.
Syftet med Lärresan har varit och är att skapa återkommande forum för lärande,
inspiration och kraft. Det har också inneburit en möjlighet att introducera och
sprida verktyg för arbetet med förbättringar. Tanken med Lärresan har varit att
ta in äldrefrågorna i finrummet för att dela med oss i vårt viktiga uppdrag och
lära oss om hur vi arbetar för att göra skillnad för Anna.

Bild ur SKL:s Ledningskraft

Möten för att
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Lärresan utgår från fem byggstenar:


Mäta för att göra



Från några till alla



Lokalt nätverkande



Bygga förmåga att stötta kulturförändring



Erfarenhet, utbyte och inspiration

Tillsammans
gör vi
skillnad

Under Lärresandagarna har vi samlat medarbetare, chefer, seniorer och samarbetspartners för att tillsammans stanna upp och reflektera. Vi har jobbat med
två spår, eller grupper, där en grupp utgjorts av de som är verksamma inom
särskilt boende och den andra gruppen bestått av hemtjänst, biståndshandläggare, hemsjukvård och landstingets hälso- och sjukvård.

Så mycket bättre
Mötesplats 3

Mötesplats 4

Mötesplats 5

Mötesplats 6

Vi fortsätter
att göra

Vi lär av
varandra

Bättre resultat
genom
förverkligande

Vi kommer
alltid att vara
på väg

Vi lär av varandra
och fortsätter att
göra.

2016

Senior alert 90 %

Senior alert 50 %

Vi fortsätter
pröva nya
arbetssätt på
hemmaplan

2015
16 september

17-18 november

februari

september

Varje mötesplats inom ramen för Lärresan är en del i en helhet, och hänger samman med
tidigare och kommande mötesplatser.

Kvalitetsråd
De kvalitetsråd vi har utgör en funktion för att arbeta med ständiga förbättringar, dels utifrån den egna enhetens resultat dels för att förbättra teamarbetet. I
kvalitetsråden ingår både chefer och medarbetare.
Deltagarna i kvalitetsråden är representanter vid möteplatserna inom ramen för
Lärresan. Syftet är att kvalitetsråden ska sprida kunskap, erfarenhet och
inspiration från Lärresan till kollegor och vice versa.
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Rollen och mandatet för kvalitetsrådet har förändrats under resans gång. Bland
annat har rådsmedlemmarna fått träna på att använda verktyg för analys och
förbättringsarbete. Rådet utgör numera en viktig kugge i kvalitetsledningssystemet för egenkontroll genom arbetet med att analysera resultat och brukarenkäter. I praktiken har varje chef ett team av kompetenser som operativt
analyserar, planerar och följer upp aktiviteter för att göra skillnad för Anna.

Från några till alla
Sarah Fraser, brittisk expert på storskaligt förändringsarbete, har tagit fram en
användbar bild som illustrerar hur man ska nå storskalig spridning av olika förbättringsinitiativ. Hur man går från några till alla. Den här bilden refererar vi ofta
till.
Från några
till alla

I bilden används metaforen att baka en kaka. I ett förändringsarbete är utgångspunkten att det finns ett behov av förbättring som behöver bästa tänkbara
lösning – den bästa kakan.

I första skedet testar man sig fram med olika ingredienser. Man testar i liten
skala för att hitta bästa möjliga recept. När man har testat flera lösningar i liten
skala finns olika recept eller koncept men man vet fortfarande inte vilket som är
bäst. Efter ytterligare provbakning och utvärdering har man till slut nått ett
beprövat koncept som man med trygghet kan sprida med ett bra resultat. Det är
då kakan är färdigbakad. Det är då processen kan göras om och om igen med
samma goda resultat.6
Inom Skellefteås äldreomsorg har vi kommit fram till flera recept färdiga att
bakas. Det har lett till att vi har kunnat standardisera och sprida flera av våra
förbättringsinitiativ genom kvalitetsråd, mötesplatser och Lärresan. Till exempel

6

Fraser, S. W. (2010)
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det standardiserade arbetet med nationella kvalitetsregister, arbetet med
genomförandeplaner, hur vi skapar förutsättningar för delaktighet med Anna
och hennes anhöriga, samt i arbetet med vardagsaktivitet utifrån ett förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt.
Resurser och

Stöd i förflyttningen
Äldreomsorgens utvecklingsenhet har fått ett förändrat uppdrag och roll under
förändringsresan. Från att tidigare i huvudsak ha arbetat teoretiskt och administrativt med att ta fram processer och rutiner, till att vara ute i verksamheten för
att observera och stötta för följsamhet till det vi bestämt. Syftet är att finnas till
hands som en resurs för chefer att möta utmaningar och nå sina mål.

Några ärliga ögonblick och vad har vi lärt oss?
Lärresan som plattform har varit och är en av framgångsfaktorerna för vår
påbörjade förbättringsresa. Det är ett forum som successivt lett oss framåt och
fått oss att växa, för att tillsammans med Anna och hennes anhöriga skapa
meningsfulla dagar. Vi har genom Lärresan möjliggjort erfarenhetsutbyte, samsyn och samskapande för framtiden. Vi har gett plats för berättelser, idéer och
tankar för att få näring till handlingskraft.
Vi har också lärt oss vikten och sett effekten av att använda beprövade recept
för att åstadkomma breddspridning av initiativ. I samma anda har vi också
kommit till insikten att det krävs mod att konstatera att kakan är färdigbakad,
och börja satsa storskaligt, och att det är först i det läget vi kan se effekterna
och vinsterna.

”Med stöd av Lärresan sitter vi tillsammans med representation från
teamet kring individer och pratar verksamhetsmål och arbetar med
förbättringsarbete.”
”Kvalitetsrådens har bidragit till höjning i kvalitén. Jag som medarbetare
får större inblick i chefens roll och får en helhet i hela verksamheten. Jag
lever inte bara på min egen ö, jag har höjt blicken.”
”Att genomföra Lärresan i Skellefteå kommun har gett mycket för oss
alla. Det har varit en lärresa i ordets rätta bemärkelse. Lärresan har
skapat reaktioner från många håll.
”Ejja, du är snart på toppen av Kebnekajse och jag som verksamhetschef är i fjällstugan nedanför och funderar på vad jag behöver packa.
Mina chefer är fortfarande kvar på parkeringen. ”
”Allt vi gör skapar en kulturförändring – man pushar och hjälper
varandra.”
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Kapitel 3 Vi gör skillnad
Hur vet vi vad som är viktigt för Anna? Hur kan vi agera för att göra skillnad? Hur
kan vi konkretisera vårt sätt att förstå det komplexa system vi agerar inom?
Vi vill inkludera våra samarbetspartners i ett gemensamt arbete för att göra det
bättre för Anna och för att förstå att vårt samarbete har betydelse och påverkar
Annas upplevelser.
I det här kapitlet beskriver vi hur vi tar reda på Annas drömmar, vilja och behov
och konkretiserar det i en plan, hennes unika plan. Hur vi samverkar internt och
med våra samarbetspartners, till exempel primärvård och slutenvård, som också
är en del av systemet runt Anna.

Trygg och säker
Vi vill göra det möjligt för Anna att leva ett självständigt liv, trygg och säker. I det
innefattas bland annat att Anna ska vara delaktig i sin planering, veta vem som
gör vad och vart hon ska vända sig om det skulle vara något. Det innebär också
en sammanhållen vård- och omsorgsprocess med fokus på bra kommunikation
mellan Anna och äldreomsorgen för att Anna ska känna att hon kan klara sig
själv oavsett läge i livet. För att beskriva Annas behov och mål behövs ett
gemensamt språk och ett systematiskt arbetssätt, vilket stärks genom att
använda utredningsmodellen IBIC, Individens behov i centrum7.
Var dags aktivet
#levaliveti
skelleftea

Ett av de områden vi prioriterar för de vi finns till för är en meningsfull dag där
vardagsaktivitet är en viktig del. Vi erbjuder information och stöd i aktiviteter i
form av vardagsrehabiliterande träning och enklare övningar, samt att vi motiverar till egenträning och träning med stöd av oss. Syftet är att främja en god
hälsa, och bland annat förebygga fall. Antalet fallskador har senaste året
halverats på särskilt boende och vardagsaktivitet är en av flera bidragande
faktorer bakom det goda resultatet.
Fokus på den här typen av aktiviteter har också lett till ett ökat samarbete
mellan rehabiliteringsenheten och biståndshandläggare i bedömning och utredning. Rehabiliteringspersonal ger ett ökat stöd till omsorgspersonalen för att
vardagsrehabilitering ska bli en del i vårt teamarbete. Det ökade samarbetet har
bidragit till en ökad förståelse för och kompetens kring vikten av enklare träning.
Teamarbete och samverkan
Vi satsar på teamarbete och samverkan för att skapa förutsättningar för bra
kommunikation och relation mellan Anna och äldreomsorgen. Det handlar om
samarbete mellan professioner, verksamheter, organisationer och huvudmän.
7

socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic
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Ett exempel där vi ser resultat av en närmare samverkan är i planeringen av
rehabilitering. Nu kan vi på ett bättre sätt erbjuda Anna stöd på rätt nivå för att
behålla funktions- och aktivitetsförmågan och kunna klara sig själv så långt det
är möjligt.
Samarbetet har också lett till spridning av det träningsprogram vi valt att utgå
ifrån, OTAGO träningsprogram. OTAGO är ett evidensbaserat program som
syftar till att minska risken för fall. Det består av ett hemträningsprogram med
övningar för att förbättra balans och muskelstyrka.8

Foto: Paulina Holmgren

Det ökade samarbetet mellan hemtjänst och rehabiliteringsteam har också
inneburit att när Anna blir utskriven från sjukhus erbjuder vi ett hembesök av
ett rehabteam. Teamet sätter mål tillsammans med Anna, stödjer kollegor i ett
rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt genom vardagsrehabilitering, samt
gör en skattning av Annas självständighet. Genom uppföljning kan vi se att
majoriteten har en ökad självständighet tre månader efter utskrivning från
sjukhuset.

Mor och dotter samtalar om livet.

8

fysioterapeuterna.se
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Samarbete
mellan
oganisationer

Alla ska ha en plan
Under Lärresan bestämde vi oss gemensamt för att alla som får stöd genom
äldreomsorgen ska ha en plan. Det blev en utmaning och vi har arbetat aktivt för
att nå målet, och idag ser vi resultat.
Annas
plan

En plan är en beskrivning av hur en insats ska genomföras utifrån Annas
drömmar vilja och behov. Alla ska ha en plan innebär att alla med omsorgsinsatser ska erbjudas en genomförandeplan, och att alla med hälso- och
sjukvårdsinsatser ska erbjudas en vårdplan. Dessutom ska alla som behöver
både hälso-, sjukvårds- och omsorgsinsatser, samt en plan för att behoven ska
kunna tillgodoses, erbjudas en samordnad individuell plan, SIP.
SIP:en är ett verktyg, ett arbetssätt och en faktisk plan. Den ska organisera alla
aktiviteter till en helhet för att ge Anna möjlighet att samskapa i hur hennes stöd
utformas. Vår världsbild, utmaningen att utgå från människans fokus och frågan
Vad är viktigt för dig? möjliggör i högre grad ett självständigt och meningsfullt liv.
Den stora utmaningen nu ligger i att mötas för att samordna.

Jag vill leva livet bäst möjligt.

Ett resultat av arbetet med att alla ska ha en plan är att antalet genomförandeplaner för individer som bor på särskilt boende, senaste året stigit från
65 % till 85 %. Motsvarande siffror inom hemtjänsten är 43 % till 75 %. En
synergieffekt av mätningen är att vi också följer individens delaktighet i upprättandet av planen, samt att innehållet i planerna kommit mer i fokus. Arbetet
med genomförandeplanerna avspeglas i senaste brukarenkäten där resultatet
visade på ökad delaktighet och nöjdhet.
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Ingen på sjukhus i onödan
Ett dedikerat arbete för en sammanhållen vård och omsorg, där SIP är ett
verktyg, kan förhindra en onödig sjukhusvistelse. När Anna behöver vara på
sjukhus ska SIP:en bidra till att garantera säker utskrivning och att mottagandet
i hemmet ska ske tryggt och säkert. Vårt fokus är Annas potential att leva så
själv-ständigt som möjligt och kunna klara sig själv. Våra rehabteam tillsammans
med biståndshandläggare, hemtjänst och övrig hemvård gör det möjligt.

Följsamhet
till det vi
bestämt

Vägen till att ingen ska behöva vara på sjukhus i onödan startade med ett
beslut för ett par år sedan, att alla som är medicinskt färdigbehandlade ska vara
hemma inom 48 timmar. Våra gemensamma överenskommelser, om säker
utskrivning och kommunikation mellan kommun och landsting, sattes på prov.
Beslutet resulterade i ett närmare samarbete mellan oss, sjukhuset och
primärvården. Det satte fokus på följsamhet till det vi bestämt och gav oss
tillfälle att enas kring gemensamma definitioner. Varje fredag samlades
ansvariga för att följa upp rutiner och arbetssätt. Vi tog ett steg längre i
förändringsprocessen för initiativet genom att etablera en gemensam bild.

Hösten 2014 bestämde vi oss.

De 48 timmarna kom efter en tid att bli 72 timmar och de senaste två årens
arbete med Ingen på sjukhus i onödan har gett resultat. Sjuka äldre har i
genomsnitt fått komma till sin hemmiljö, tryggt och säkert, inom 72 timmar.
Trots samarbetet mellan kommun och landsting rådde ett ansträngt läge för
utskrivningsklara under hösten 2016. Situationen ledde till fördjupad dialog och
ytterligare krafttag för att skapa en hållbar modell för utskrivningsklara. Vårt
gemensamma mål är att ingen ska vara på sjukhus i onödan samt trygg och
säker hemgång in 72 timmar.
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Trygg och
säker

Några ärliga ögonblick och vad har vi lärt oss?
Den största bekräftelsen och insikten vi nått kring arbetet med trygg, säker och
sammanhållen vård och omsorg, är att effekten för Anna är beroende av ett väl
fungerande samarbete mellan oss som finns runt henne. Vi har lärt oss att ett
bättre flöde och kommunikation leder till förståelse, som i sin tur leder till
effektivitet. Vi gör skillnad och det ger ökad kvalitet för oss och framförallt för
den vi finns till för.
Vi ska bära med oss att vi aldrig kommer att kunna luta oss tillbaka, det kommer
alltid nya utmaningar. Det kan vi bemöta genom att minnas att när vi
gemensamt får koll på läget och bestämmer oss, så sker stora förändringar.
Att reflektera tillsammans har för oss varit en framgångsfaktor för att sätta igång
en kulturförändring. Det handlar om att ha med sig alla för att kunna ta nästa
steg i förändringsprocessen. Till exempel vad SIP något som skapade förvirring.
Begreppet SIP-soppa uppstod snart och vi bestämde oss tillsammans för att
klarna soppan. Idag har vi en tydligare bild av vad en SIP är och varför de ska
upprättas.

”En fredag eftermiddag satt jag i Ejjas rum då det sas: Imorgon ska alla
utskrivningsklara vara hemma. Vad behöver vi göra för att göra det
möjligt? Jag visste inte om det var på skämt eller på allvar”
”När vi började jobba med Ingen på sjukhus i onödan, förstod vi snabbt
att vi hade olika bild av vad en utskrivningsklar patient var. När vi
etablerade en samsyn både med oss själv och med landstinget, kunde vi
komma vidare i vårt samarbete och agera i följsamhet.”
”Att inte ha någon på sjukhus i onödan är ett konstant arbete som
ständigt kräver fokus från ledningen. Vi arbetar hela tiden för att lära oss
mer om hur vi tillsammans med slutenvård och primärvård kan nyttja
våra resurser för människorna vi finns till för.”
”Takt och tempo och att förstå varför, har varit några av de största
utmaningarna.”
”Jag ser att det är bra att mäta för att veta att man gör rätt. Men det
finns förändringströtta medarbetare. Samtidigt är det viktigt att fortsätta
och utvecklas. Det finns ett kunskapsglapp och det viktigt att vi
tillsammans minskar det glappet över hela linjen.”
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Kapitel 4 Koll på läget!
Hur vet vi att vi gör skillnad för Anna? Är det viktigt att ta reda på det? Och vad
menar vi med att vi jobbar för professionalisering och personcentrering?
Som medarbetare och chef finns det två sätt att ha koll på läget. Det ena sättet
handlar om samskapande och det andra är att systematiskt arbeta med mätning
och uppföljning. Att arbeta för att ha koll på läget gör att vi skapar plats åt våra
två uppdrag i arbetet, att utföra vårt jobb här och nu, samt att utveckla och
förbättra oss. Att standardisera arbetet idag gör att vi frigör utrymme för flexibilitet och kreativitet för morgondagen.
I det här kapitlet får du ta del av hur vi systematiskt arbetar med uppföljning,
resultat, standardisering och storskalig spridning – för ökad professionalisering
och personcentrering.

Mäta för att göra

Mäta för att

Vi mäter av två anledningar. För att veta om vi är på rätt väg – mäta för att veta,
och för att ta reda på om vi behöver korrigera vår väg och i så fall hur – mäta för
att göra. Vi mäter med olika verktyg och på olika sätt, både genom användandet
av nationella kvalitetsregister, enkäter och Fyrfältaren.
Nationella kvalitetsregister
En väg för att standardisera arbetssätt, byggt på teamarbete och evidensbaserad praktik är att använda sig av nationella kvalitetsregister. Genom
registren följer vi upp insatser både på individ- och gruppnivå. Önskade
effekter av arbetet är att förebygga ohälsa, säkerställa rätt bemötande och
åtgärder vid demenssjukdom samt följa kvalitén på vården i livets slutskede.

Senior alert
Ett verktyg för att systematisera det vårdpreventiva arbetssättet och förbättra
patientsäkerheten är kvalitetsregistret Senior alert.9 Med stöd av Senior alert gör
vi riskbedömningar och, vid identifierad risk, utredningar i tvärprofessionella
team.
Arbetssättet i Senior alert har lett till att andelen med riskbedömning och
planerade åtgärder ökat, både inom hemtjänst och särskilt boende. Andelen
steg från 60 till 85 % för särskilt boende, och från 20 till 50 % för hemtjänst/
hemvård. Att vi minskat antalet fallskador är kopplat till arbetet med Senior
alert.

9

senioralert.se
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veta, mäta
för att göra

Genom Senior alert har vi påbörjat ett samarbete där vi bidrar till att utveckla
arbetssättet kring intervjumetoden COPM, Canadian Occupational Performance
Measure, som handlar om att ställa frågan Vad är viktigt för dig?

Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD
Att använda BPSD-registret10 som arbetssätt innebär att vi genom tvärprofessionella vårdåtgärder minskar förekomsten och allvarlighetsgraden av
BPSD, för att öka livskvalitén för personer med demenssjukdom. Konkret innebär arbetssättet att vi gör en NPI-skattning (Neuro Psychiatric Inventory) för
individen, en skattning som ger oss möjlighet att följa resultat.
Enligt nationell statistik i BPSD-registret har arbetet kring BPSD lett till att
majoriteten av dem med kognitiv svikt och BPSD-problematik i Skellefteå, 71 %,
är smärtfria och ett färre antal, bara 38 %, behöver medicin mot ångest och
psykoser. Den fortsatta utmaningen för oss handlar om att minska NPI-poängen
ytterligare för individen.

Olämpliga läkemedel
Stöd genom
arbetssätt

De olämpliga läkemedlen, såsom neuroleptika samt vissa typer av sömnläkemedel och smärtstillande, har under många år varit en aktuell fråga
nationellt. De olämpliga läkemedlen ger biverkningar som bland annat kan leda
till för tidig död, fallskador, återinskrivningar på sjukhus och andra negativa
hälsoeffekter.
Vi vill minska förskrivningen av olämpliga läkemedel genom att stötta individen
bland annat med det stöd som BPSD-registret ger. Det kan handla om åtgärder
som innefattar att möjliggöra en meningsfull dag med aktiviteter eller omvårdnadsåtgärder. En annan viktig del i att minska förskrivningen är att följa upp
användningen av läkemedel genom läkemedelsgenomgångar, neuroleptika- och
sömnprotokoll samt regelbundna mätningar. Vi mäter neuroleptika och sömnläkemedel två gånger per år på särskilt boende och i hemvård.
Genom ett samarbete med primärvården ligger idag förekomsten av olämpliga
läkemedel för personer 75 år eller äldre, på 6,7 %. Det minskade antalet fallskador i särskilda boenden kan vara en följdeffekt, likväl som minskad nattfasta.

Vård i livets slutskede
Vi lovar alla en värdig vård i livets slut och för att hålla vad vi lovar har vi valt att
följa tre indikatorer inom den palliativa vården, vården i livets slutskede: brytpunktssamtal, smärtskattning och bedömning av munhälsa/munstatus.
I Skellefteå ligger brytpunktssamtalen på omkring 50 %. När det gäller smärtskattning i vården i livets slut har en förflyttning skett, från 27,5 % till 64,5 % de
senaste åren. När det gäller bedömning av munhälsa under den sista levnadsveckan har det också skett en förbättring, från 64,3 % till 78 %.

10

bpsd.se
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Bild från palliativ.se

Idag ser vi att de som dör den förväntade döden i Skellefteå, inte behöver dö
ensamma, och vi får positiv feedback av anhöriga som är tacksamma över
vården deras närstående fått i livets slutskede.

Ska vi väcka de som sover
Ett fokuserat arbete för att minska nattfastan har på två år bidragit till att
fallskadorna sjunkit till hälften, även trycksåren har minskat i antal och grad.
Vardagsrehabilitering har också betytt mycket för de positiva resultaten.
Vårt mål är att alla som bor på särskilt boende ska ha en nattfasta som
understiger 11 timmar. Idag har vi nått målet genom att mäta för att veta, för att
sedan analysera och justera. Även om vi nått målet med ett medelvärde på 11
timmar är variationerna fortfarande stora. Därför fortsätter vi att arbeta för
ytterligare förbättring.
Webbkollen – fråga den äldre
Sex veckor efter att Anna fått sin förstagångsinsats genom äldreomsorgen
frågar vi om hennes uppfattning av vård och omsorg. Det gör vi med stöd av
intervjuverktyget Webbkollen11. Webbkollen blir ett sätt att låta Anna komma till
tals samtidigt som den ger möjlighet att se var förbättringsområden finns.
Så gott som alla blir glada när vi ringer och många åtgärder kan lösas direkt.
Samtalen klargör ofta sammanhanget för Anna, skapar trygghet och bygger en
tillitsfull relation. De inhämtade uppgifterna är en bra grund för lokalt förbättringsarbete. Ett exempel är att det visat sig att Anna inte alltid vet att hon
har en plan, vilket föranleder en direkt åtgärd att jobba mer för att kommunicera planerna till alla som får stöd.

11

webbkollen.com
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Ställ
frågan

Fyrfältaren som uppföljnings- och analysverktyg

Korrigera
längs vägen

För att nå socialnämndens mål använder vi oss av vårt Fyrfältaren för mål- och
resultatstyrning. Fyrfältaren är ett uppföljnings- och analysverktyg vi skapat för
att på ett överskådligt sätt få månadsaktuella resultat för de nyckeltal vi bestämt
oss för att följa. Fyrfältaren visar variationer, trender och möjliggör jämförelser
av enheter i verksamheten. Resultaten redovisar alla nivåer i vår verksamhet,
från ett separat boende till hela äldreomsorgen.
I vår förändringsresa arbetar vi utifrån att mäta för att göra. Därför är Fyrfältaren
ett viktigt verktyg för att veta att vi är på rätt väg. Behöver vi korrigera vägen så
gör vi det.

En skärmavbildning av Fyrfältaren.

Ett exempel på något vi följt upp i Fyrfältaren är smärtskattning och munhälsobedömning i palliativ vård där vi inte var nöjda med resultaten för äldreboenden,
korttidsvistelse och hemvård. Siffrorna visade att 35 % av alla personer fått en
smärtskattning, och 36 % sin munhälsa bedömd under den sista levnadsveckan.
Genom att kontinuerligt följa upp siffrorna i Fyrfältaren har vi kunnat justera
arbetssätt och anpassa stödet till de enheter där det behövts. Efter ett knappt år
hade resultatet för smärtskattning ökat till 65 % och mun-hälsobedömningen till
79 %.
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Några ärliga ögonblick och vad har vi lärt oss?
Sedan vi börjat mäta och införa systematiska arbetssätt har teamarbetet ökat
och förbättrats. Det har lett till en djupare förståelse för varför man träffas,
något som i sin tur lett till att teamarbetet blivit mer strukturerat och effektivt.
Idag har vi mer dialog och ser vad vi gjort och inte bara att det gjorts.
Mätningarna och resultaten för nattfasta skapade diskussioner i verksamheten.
Det ifrågasattes om vi ska väcka alla som sover, om man aldrig ska få dö?
Frågorna och diskussionerna kring samarbetet mellan natt- och dagpersonal
synliggjorde vikten av gemensam koll på läget.

”Det är tufft att gå från några till många, och sedan dessutom till
alla.”
”Vi har ingen vana av att se resultat. Ingen historia att det mäts och
syns. Det finns inte alltid en tilltro till att man kan mäta vård och
omvårdnad. Samtidigt kanske man mår väldigt gott av att veta vad
som förväntas av mig.”
”Som team är vi aldrig så bra som i just då vi möter individer i sista
tiden i livet.”
”Första gången jag fick frågan om kvalitet, var känslan att vi har
toppenkvalitet. Det är en självklarhet att vi har världens bästa kvalitet
– alla gör ju så gott de kan. Så var det tills vi förstod att vi aldrig hade
pratat om kvalitet.”
”Många kanske tror att det vi har gjort förut har varit dåligt, men det
handlar inte om det, utan om att tänka annorlunda och nytt”.
”Jag blir rik på liv men inte pengar. Jag älskar den här resan. Att se
personalen hitta vägar och nå resultat. Jag vill se resultat i det jag gör
– resultatet är ju de äldre.”
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Kapitel 5 Att leda i förändring
Hur ska chefer inom offentlig sektor leda förändring? Vad innebär samhällsförändringen för våra verksamheter? Hur blir man skicklig på att anpassa
ledarskapet utifrån vår tids förutsättningar som förändras i en allt snabbare
takt?

Be om hjälp,
ta emot hjälp
och ge hjälp

Vår tid karaktäriseras av en ökad individualisering, och i och med den kommer
nya förväntningar och nya beteenden som inte går att förutse. För att möta de
nya förväntningarna behöver vi ny kunskap. Ny kunskap måste vinnas varje dag
och handla om hur vi ständigt blir bättre utifrån Annas perspektiv. Det gäller att
tillvarata varje individs unika potential och för att tillsammans sträva efter att nå
högre höjder.
I den här delen kommer du att få ta del av det vi inkluderar i vår ledningsprocess
för att underlätta samsyn, breddspridning och följsamhet i det vi bestämt. Vårt
ledningsstöd utgår från ett coachande förhållningssätt där vi i linje med forskaren och psykologen Edgar Schein inkluderar vikten av att våga be om hjälp, ta
emot hjälp och ge hjälp i våra möten med varandra.12

Lärande ledarskap, att möta det oförutsedda
Mike Rother, forskare i vetenskapligt tänkande och handlande, beskriver hur vi
kan hantera en värld i ständig förändring. Rother menar att det kanske bara
finns tre saker som vi vet med säkerhet: var vi är, vart vi ska och med vilka
verktyg vi ska ta oss dit. Terrängen mellan där vi är och dit vi ska är okänd för
oss, och många gånger fylld av hinder vi inte kan förutse.
I och med att vi inte kan identifiera den okända vägen menar Rother att det är
bättre att fokusera på den inställning vi har till uppgiften och med vilka medel
och verktyg vi kan komma fram.13

Hit ska vi

Här är vi
Otydligt område

12
13

Schein, E. H. (2011)
Rother, M. (2013)
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Vi hävdar att Rothers ord är viktigare idag än någonsin tidigare, därför har vi
antagit det förhållningssättet i vårt ledarskap.
När vi inom Skellefteås äldreomsorg arbetar med mål- och resultatstyrning
innebär det att vi ger mandat åt medarbetare att agera för att nå överenskomna
mål. För att fortsätta att förbättra och anpassa för att idag och imorgon, på
bästa sätt, arbeta för människan vi finns till för. Det gör vi för att efterleva den
övergripande visionen Jag vill kunna klara mig själv och Leva livet bäst möjligt, inte
bara för att passera målsnöret.

Coachingmodellen för samskapande
Den förbättringsförmåga som finns hos oss människor avgör vår framgång. Vi
bygger ett system av förbättringar i det dagliga arbetet för att tillämpas i rätt
situationer. Att utveckla och stötta förändringsbeteende är ledningsgruppens
uppgift och behöver fortgå oavsett vem som för tillfället är chef. Vår övertygelse
är att utvecklingen och stödet i förändrings-processen ska ha sin utgångspunkt i
ett coachande förhållningssätt där relationen bygger på perspektivet vuxenvuxen snarare än vuxen-barn, och där tron på människans förmåga är ledstjärnan.
I kombination till ett coachande förhållningssätt använder vi oss också av en
coachingmodell som konkret innebär återkommande och systematiska avstämningar och analyser. Vi samlas kring våra resultat, sätter mål, arbetar och
stämmer av. Vi plockar upp och sprider goda exempel, med såväl delmålen som
det övergripande målet i sikte.
Coachingmodellen är för oss ett sätt att systematiskt stämma av vår väg till vårt
mål. Modellen ger struktur för ett flöde i att möta det oförutsedda och stöd i att
våga förändra. Coachingmodellen är också ett lärande i att arbeta med mål och
resultat för att kunna förbättra.
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Fokus på
inställning
och verktyg

Genom att använda coachingmodellen som arbetssätt har vi definierat chefens
och stödfunktionernas uppdrag. Stödfunktionerna stöttar cheferna genom att
analysera resultat och hitta strategier, något som varit uppskattat och gett
effekt. Vi har gjort skillnad. Vi har gått från att prata verksamhet till ett fokus på
att göra, från att ha dålig koll på vem som skulle göra vad till att ha koll på läget.
De möteytor vi har för avstämning där vi utgår från coachingmodellen är
medarbetare-chef, chef-verksamhetschef, verksamhetschef–äldreomsorgschef,
äldreomsorgschef-förvaltningschef, äldreomsorgschef–politik. Alla står vi inför
samma frågor, är vi på rätt väg? Tar den här vägen oss till målet? Vi stämmer av
och analyserar för att snabbt kunna styra om ifall det behövs.

Coachingmodellen bygger på kontinuerliga träffar för följsamhet till det vi bestämt.

När var och
en är i mål, är
vi i mål

Alla chefer och ledare inom äldreomsorgen har fått utbildning i coaching och
samtalsmetodik för att utveckla coachande förmågor och ett coachande
förhållningssätt i sitt ledarskap.
Huvudprincipen med coachingmodellen är att stötta chefer så att de kan nå sina
mål. Alla kommer inte att gå i mål samtidigt, och det är som det ska. En efter en
går vi i mål och när alla gått i mål är vi i mål.

Situationsanpassat ledarskap
I kombination med coachingmodellen som ledningsstöd använder vi oss också
av modellen för situationsanpassat ledarskap av professor Paul Hersey och
filosofie doktor Ken Blanchard. Modellen utgår från att medarbetare har olika
behov av styrning och ledning och behovet av ledarstil styrs utifrån det: instruerande, stödjande, coachande eller delegerande. Hersey och Blanchard
menar att det situationsanpassade ledarskapet bygger på tre färdigheter:
diagnos, flexibilitet och partnerskap för prestation.14

14

Hersey, P. & Blanchard, K. (1969)
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För oss är ett situationsanpassat ledarskap självklart då vi alltid bär med oss
förhållningssättet att allt ständigt förändras. Att vi hela tiden är på väg och att
det är som det ska. Att vi utgår från individens perspektiv, Annas unika perspektiv. Här behöver chefer naturligt leda utifrån läget.
Följsamhet
genom koll på

Följsamhet till det vi bestämt

läget

Idag grundar vi så gott som allt vi gör på evidens och kunskap för att vara säkra
på att det vi skapar och arbetar för bidrar till konkret nytta, ökad kvalitet och
bättre resultat. Vi vill att de initiativ vi genomför ska kunna förankras och
etableras för att hålla på sikt. Det här är ett arbetssätt vi kan komma långt med,
men faktum är att för att lyckas krävs också mod. Mod att presentera initiativ.
Mod att be om hjälp, ta emot hjälp och ge hjälp. Mod att hålla i och hålla ut, och
att säkerställa följsamhet till det vi har bestämt.
För att säkerställa följsamheten till det vi bestämt har vi betonat ett nära och
kommunikativt ledarskap, med bland annat kontinuerliga och täta avstämningsmöten och nyhetsbrev.
Mötas för att veta
Koll-på-läget? är den röda tråden för ledningsgruppens måndagsmöten. Det är
också ett förhållningssätt för oss alla. Vi behöver ha koll på läget för att kunna
leda vår verksamhet mot målen.
Vart-är-vi-på-väg? är grundfrågan vid utvecklingsenhetens måndagsmöten. Det är
ett förhållningssätt som handlar om att förstå att vi alltid är på väg. Det handlar
också om att alla roller, individuella och teamets, behöver definieras för att se
vart och att vi är på väg. Det fungerar inte längre att stå stilla eller att inte veta.
Call-in-möten är mötesforum där nuläget stäms av via telefon- eller Skypemöten.
Syftet är att stötta varandra i vardagen. Call-in-möten görs varannan vecka
mellan verksamhetschefer och boendechefer, medan rehabiliteringschefen
stämmer av veckovis med sina samtliga grupper.
Taktiska och strategiska träffar är mötesplaster inom de geografiska samarbetsområdena. Träffarna ger chefer inom hemtjänst- och hemsjukvård tillfälle att
mötas för dialog, samsyn och stöttning. Vissa områden träffas en gång i
månaden, medan andra möts var eller varannan vecka.

Kommunikation och
riktning

Några ord från Ejj@
Några ord från Ejj@ är ett nyhetsbrev från äldreomsorgschef till alla inom
äldreomsorgen. Brevet lyfter fokusområden som är viktiga att ha med sig i
arbetet vid den aktuella tidpunkten för utskick. Syftet med nyhetsbrevet har varit
att visa uppskattning och ambitionsriktning – att se till att vi får följsamhet i det
som bestämts.

33

Några ärliga ögonblick och vad har vi lärt oss?
Betydelsen av att våga be om hjälp, ta emot hjälp och ge hjälp är en framgångsfaktor. Det har lett till en ödmjuk och prestigelös kultur som skapar
förutsättningar till lärande och förbättring. Att fokusera på vilken inställning vi
har till uppgiften och med vilka medel och verktyg vi kan komma fram, istället
för att försöka identifiera den okända vägen, har också varit viktigt för att få
igång en aktiv och operativ kraft.
Vi har också lärt oss att en ledarstil med ett coachande förhållningssätt gör att vi
enklare och effektivare når samsyn och handlingskraft för breddspridning.
Att aktivt säkerställa följsamhet i det vi bestämt har varit en nyckel, en tydlig
framgångsfaktor.

”Lite bättre varje dag gör stor skillnad, det är i mötet vi gör skillnad.”
”Det finns en utmaning i att ha med sig alla. För att få det bör jag göra
det enkelt utan att förenkla.”
”När vi kommit en bit in i vår lärresa behövde vi samla ihop oss. Det
gick väldigt snabbt så jag fick ta av mig springskorna och ta på mig
vandringskängorna för att möta min ledningsgrupp där de befann sig.”
”Jag kan utifrån mitt coachingstöd vara en engagerad och framsynt
chef.”
”Sunt förnuft har vi hemma, på jobbet är vi professionella.”
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Kapitel 6 Leva livet
Vad betyder det att leva livet bäst möjligt? Hur agerar vi för att arbeta förebyggande med att skapa ökad meningsfullhet och livskvalitet? Hur stöttar vi
Annas önskan om en ökad självständighet även när hennes förmågor avtar?
Vi vill att Anna ska kunna leva livet bäst möjligt, oavsett skede i sin livsresa. För
att leva livet behöver vi känna meningsfullhet, exempelvis genom god hälsa och
bra relationer. Vi behöver påminna oss om att det aldrig är för sent att satsa på
god hälsa, eftersom hälsofrämjande insatser både förlänger människors liv och
förbättrar livskvalitén. Även familj och vänner, likväl som mötesplatser där
individer kan uppleva social gemenskap är betydelsefulla. Sociala nätverk bidrar
till att stärka individens självbild och ökar känslan av tillhörighet och meningsfullhet i det dagliga livet.15
I det här kapitlet får du ta del av hur vi skapar arenor för meningsfulla möten för
seniorer, hur vi aktivt tar reda på behov och önskemål genom invånardialoger,
hur vi agerar i förbyggande syfte och hur vi med teknikens möjligheter skapar
nya och bättre tjänster som ökar människors självständighet.

Självständighet som självklarhet
Vi vill bidra till människors möjligheter till en meningsfull dag. För att kunna göra
det behöver vi skapa tillfällen att mötas och prata med varandra. Därför
prioriterar vi att möta seniorer i olika sammanhang, dels för att berätta, dels för
att lyssna.
Att ge oss ut och möta det okända började för oss som en skumpig resa i kargt
landskap för att med tiden bli en behaglig tur i trevligt sällskap. Vi hade modet
att göra det viktiga arbetet och kan se att det gett resultat.
Passion för livet
Konceptet Passion för livet handlar om att motivera och stötta individer att skapa
en livsstil som främjar hälsa och livskvalitet. Det handlar om att bryta invanda
mönster, bli medveten om förbättringar, gå från ord till handling och göra
betydelsefulla förändringar i det egna livet.
Passion för livet handlar också om att skapa mötesplatser för seniorer att
träffas, så kallade Livscaféer. Syftet är att med utbildning sprida kunskap och
verktyg för att öka möjligheterna för seniorerna själva ta sig an ett förebyggande
levnadssätt. Konceptet fick stor spridning i Sverige genom SKL:s Bättre liv för
sjuka äldre. Passion för livet är en viktig del i det förebyggande arbetet inom
äldreomsorgen i Skellefteå.

15

Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat och aktivitet, Rapport 2009:18,
Östersund: Statens folkhälsoinstitut, 2009
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Meningsfulla
möten

Fram till våren 2017 har ett sextiotal seniorer fått utbildning inom konceptet
Passion för livet och är numera Passion för livet-livscoacher. Livscaféer har
startat upp i nästan alla kommundelar och vi erbjuder ett nätverk för Passion för
livet-livscoacher.

Två vänner njuter av stunden.

Speeddejting

Delaktighet
för

Vi arrangerar träffar i form av speeddejting, där seniorer får träffa andra
seniorer för att hitta nya bekantskaper. Närmare hundra seniorer har hittills
deltagit vid träffarna, där nya kontakter knutits och meningsfulla utbyten ägt
rum. I efterhand har de nya kontakterna lett till middagar, gemensamma resor
och samtal.

förståelse
En senior i rummet
Vi välkomnar alltid seniorer till våra interna mötesplatser och förbättringsforum.
Ett exempel är Lärresan, där vi uppmuntrar alla enheter att bjuda med en senior
för att delta aktivt. Oftast handlar det om att sitta med i något team och delta i
diskussioner eller dela med sig av sina tankar från scenen.
Att vi vill ha med Anna i rummet handlar om vår världsbild, att backa och se helheten i förändringprocessen och förstå vem vi är till för och vem vi behöver
ändra våra arbetssätt för.
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Invånardialog
Under hösten 2016 genomförde vi en invånardialog kring framtidens äldreomsorg. Vi bjöd in till möten på ett antal ställen i kommunen och träffade
närmare 300 seniorer samt ett tjugotal barn och barnbarn. Vi utgick från två
fokusområden i dialogen; Leva trygg med stöd av teknik och Leva tryggt med
vård och omsorg.
Underlaget från dialogen visar att innebörden av att leva trygg med stöd av
teknik handlar om att förstå och kunna använda den. Att få stöd och kunskap.
Många seniorer är nyfikna och använder mycket teknik idag, medan andra är
tveksamma och försiktiga. Vissa känner att det är svårt och lite pinsamt att man
inte behärskar tekniken. En klar majoritet ser fördelarna med tekniken som ett
komplement till personlig vård och omsorg. Man ser också fördelarna i att
använda tekniken som möjliggörare för ett mer självständigt och meningsfullt
liv.
Att leva trygg med vård och omsorg betyder för de flesta äldre att få vara
delaktig, ha en plan och möta kompetent personal. Det handlar om att veta vart
man ska vända sig och ha en relation till den personal som ger stöd, vård och
omsorg. Att känna tillit och bli sedd.
Resultatet från dialogen visar att vi valt rätt väg och utgör ett viktigt underlag
tillsammans med övriga styrdokument, exempelvis Äldreplanen för länet, för
planeringen av framtidens äldreomsorg i Skellefteå.
Det här var den första invånardialogen av det här slaget som socialnämnden
och äldreomsorgen genomfört och utvärderingen visar på stor nytta. Invånardialog som metod kommer att användas även i fortsättningen.
Seniorträffar
En studie som Vårdalinstitutet genomfört visar att äldre personer som får ett
förebyggande hembesök eller deltar i seniorträffar får bättre hälsa och
behöver mindre hjälp i vardagen.16 Vi är övertygade om detsamma och
genomför därför seniorträffar på olika platser i kommunen. Innehållet har utgått
från information om det vi vet har effekt för hälsan. Vi har berört ämnen såsom
fallrisk, kontaktvägar, socialt nätverk, fysisk träning, kost, sömn med mera.
Tillsammans med Kommunala pensionärsrådet arrangerar vi även mer omfattande seniordagar. Under senaste årets Seniordagar deltog totalt omkring
1200 besökare under två dagar. Temat på dagarna var mat och måltid, och
besökarna kunde ta del av föredrag, aktiviteter, utställare, tävlingar, fika och
provsmakning ur äldreomsorgens meny.

16

Gustafsson, S. (2012)
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Dialog och
möten

Trygg med teknik

stöd av
teknik

Ett exempel är arbetet med att erbjuda två alternativ för tillsyn nattetid,
antingen ett fysiskt besök eller en digital tillsyn via trygghetskamera. Det här
innebär en möjlighet att sova gott på natten för de som känner sig otrygga med
fysiska besök eller lätt störs av skramlande nycklar.
Under de kommande 15 åren beräknas antalet människor som är 80 år och äldre
att öka med 66 % i Sverige.18 Det innebär dels att alla medarbetare kommer att
behövas, dels att vi måste utveckla vårt sätt att möta den äldres behov av stöd.
Tekniken är och kommer att vara ett sätt för oss att klara av framtidens behov så
att fler kan leva livet bäst möjligt. Tack vare tekniken kommer vi att ha en större
möjlighet att erbjuda de varma händerna där de behövs som bäst.

Foto: Paulina Holmgren

Trygg med

Något som tagit fart de senaste åren är arbetet med välfärdsteknik, där vi vill
nyttja potentialen i mötet mellan Annas drömmar och teknikens möjligheter.
Välfärdsteknik är enligt Socialstyrelsens definition digital teknik som syftar till att
behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person
som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.17 Vi erbjuder välfärdsteknik när den kan utgöra ett bättre anpassat alternativ för Anna.

17
18

socialstyrelsen.se
De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen. Artikelnr 2011-10-20. Socialstyrelsen, 2011
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Några ärliga ögonblick och vad har vi lärt oss?
Att träffa och samtala med de vi finns till för likväl som de vi kommer att finnas
till för är en av de största framgångsfaktorerna för ett framgångsrikt arbete,
såväl det aktuella som det förebyggande. Det är också en nyckel till planeringen
av framtidens äldreomsorg.
Genom direkta möten bygger vi relationer och skapar förutsättningar för
ömsesidig förståelse och samskapande. Anna och äldreomsorgen har mycket att
lära av varandra för att å ena sidan få kunskap att kunna klara sig själv och å
andra sidan kunna arbeta professionellt och personcentrerat.

”Nu då jag fått veta mer förstår jag att jag som pensionär borde planera
för att bli äldre. Jag vill kunna klara mig själv.”
”Den nya tekniken kan nog göra att jag kan klara mig själv längre. Jag är
ovan men vill lära mig mer.”
”Mitt hjärta sjunger när jag får vara med de äldre och att få följa deras
resa. Ökad livskvalité, en mening med livet. En farbror var jättejättesjuk
då han kom och sedan började han gå till gymmet. Han sa att jag klarar
mig själv nu, ni får bara ge mig medicinerna.”
”Välfärdstekniken är som allt annat – lite klurig i början men med träning
och kunskap förstår jag inte hur vi någonsin klarat oss utan den.
Tekniken är efterlängtad hos oss medarbetare, nu kan vi vara där vi
behövs som mest.”
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Kapitel 7 Ett nytt nuläge
Hur märks en kulturförändring när man är mitt i den? Är det som att surfa på
toppen av en våg? Eller är det som att befinna sig mitt i en storm på öppet hav?
Kanske märker vi det inte ens?

håll ut

En kulturförändring tar tid. Den kan värka lite, ibland kännas lite krisartad.
Samtidigt kan den också vara spännande, intensiv och rolig.
Det här kapitlet är en nulägesbeskrivning. En beskrivning där vi reflekterar över
att vi är på väg och var vi befinner oss idag. Vissa initiativ har redan gett effekt,
medan andra dröjer.

Från nuläge till nyläge
För oss har målet alltid varit att göra en förflyttning från ett nuläge till ett nytt

läge, ett nyläge. Att stå stilla fungerar inte, vi befinner oss i rörelse hela tiden.
När vi tittar på den förflyttning vi gjort hittills kan vi tydligt se att vi har ett
nyläge, vi har kommit en bit på vägen.

Bild ur SKL:s Ledningskraft

Håll i,

När vi själva är delaktiga i en förändring blir vi en del av den, när vi står utanför
med ett ben eller två gör den kanske ont. Eftersom att vi alltid är på väg behöver
var och en av oss fatta ett beslut. Ett beslut om att kliva in i förändringen och bli
en del av den, eller att låta bli. Genom att bli en del av rörelsen frigörs
gemensam kraft att påverka den ständigt föränderliga verklighet vi alla är en del
av. Vi får kraft att med gemensamma tag styra förändringen till en förbättring
för den vi finns till för.
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Vi är på väg är på riktigt. Det visar sig bland annat genom den skattning kring
upplevd kulturförändring som alla deltagare på Lärresan fått göra. Det visar sig
också när vi pratar med kollegor i vår organisation. Varje dag får vi höra att det
händer något på djupet, i själen av vår verksamhet. Orienteringen har flyttats
från ett uppgiftsfokus till ett personfokus. Det tydligaste kvittot på den kulturförändring som skett är då våra nya arbetssätt blivit en naturlig del av vårt
arbete, en självklarhet för alla, med en synergieffekt i kvalitén.

Bild ur SKL:s Ledningskraft

Där viljan finns, där går en väg. Så den väg vi har valt, tar den oss till målet?
Just nu är vi är på rätt väg genom att mäta för att veta och mäta för att göra.
Nu arbetar vi personcentrerat och professionellt. Vi gör skillnad för Anna.

Allt hänger samman
Vi har genomfört många aktiviteter och initiativ för att möjliggöra för Anna att
kunna klara sig själv och leva livet bäst möjligt. För att skapa en äldreomsorg i
världsklass.
Ibland kommer det kritik för att det inte har hänt mer, samtidigt som andra
uttryckt att det hänt för mycket på för kort tid. Det är först när vi zoomar ut för
en stund och försöker få en överblick av allt som sker, som vi ser att det finns en
röd tråd i allt vi gör.
Att förändras och ställa om till nytt handlar om att våga utmana invanda
arbets- och tankesätt. Resan under en förändringsprocess ser olika ut för olika
individer, och engagemang och en öppen inställning till att våga pröva är
avgörande faktorer för framgång. Det här behöver vi förstå och bli bra på att
hantera och nyttja, för även om vi just nu åstadkommer en storskalig förändring kommer vi inte att stanna av i utvecklingen, tvärt om. För att få långsiktighet och hållbarhet i arbetet strävar vi efter att förstå att det som är bra
idag behöver bli ännu bättre imorgon.
Det finns förändringar som fristående från sitt sammanhang kan upplevas som
svåra att förstå värdet av. Väljer man istället att se alla förändringar, små som
stora, ur ett övergripande perspektiv framgår det tydligare att det sammantagna resultatet i slutänden leder till en helhetsförbättring – en äldreomsorg
som gör skillnad för Anna.
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Utveckling
i ständig
rörelse

Kapitel 8 Nu fortsätter vår berättelse
Vi är alltid på väg. Vi blir aldrig klara och det är som det ska. Vi fortsätter vår resa
och även vår berättelse. En berättelse om hur vi i samskapar med Anna och våra
partners för att designa framtidens tjänster. I Skellefteås äldreomsorg har vi
tillsammans förflyttat våra positioner och har nu ett nytt nuläge.
Det är dags att ta nästa steg. Nu behöver vi reflektera för att tillsammans
inventera och packa om vår ryggsäck. Vi vet vart vi ska och vi vet hur vi ska få
spridning i ett komplext system. Vi vet att vissa saker hade kunnat göras bättre
och vi vet att ingen förändring är helt smärtfri. Vi vet också att vi åstadkommit
mycket, faktiskt väldigt mycket bra, på relativt kort tid.
Där vi befinner oss nu är utmaningen att fortsätta vårt arbete att designa en
äldreomsorg från Annas perspektiv, en äldreomsorg i värdsklass.

Några ord från Staffan
Staffan Näslund, förvaltningschef Socialkontoret, Skellefteå kommun
I början av denna resa fanns det med massor med kunniga medarbetare som
ville göra gott varje dag. Det har hänt mycket sedan dess. Vi har kvar den
tidigare kunskapen och inställningen, samtidigt som vi under bara ett par år
utvecklats en hel del.
Lärresan har utmanat äldreomsorgen på en rad områden. Lärresan är en kul tur
som har bidragit till ett skifte i fokus, från organisation till vad äldre faktiskt
efterfrågar. Jag vill uppmuntra alla till att själva upptäcka sin egen lärresa. Det är
när vi själva gör upptäckter om vad som behöver göras som drivkraften uppstår.
Förändring tar tid och kräver energi och det är nu viktigt att fortsätta. Att hålla i
och hålla ut, då kommer vi att nå hållbarhet och långsiktighet för framtiden.

Några ord från Kenneth
Kenneth Fahlesson, socialnämndens ordförande, Skellefteå kommun
Visionen för Skellefteå kommun är att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. De senaste två årens arbete för att
utveckla Skellefteås äldreomsorg har handlat om att gå från organisation till
personcentrering och att minska variationen mellan verksamheterna så att man
kan åldras i trygghet och självbestämmande i Skellefteå.
Jag har följt förändringsresan på nära håll och ser att det engagemang och den
kraft som chefer och medarbetare gemensamt uppbringat gett resultat. Vi är
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definitivt på rätt väg för att skapa framtidens äldreomsorg. En äldreomsorg där
individen med stöd ska kunna klara sig själv och leva livet bäst möjligt.

Några ord från Gunilla
Gunilla Strandberg, professor i omvårdnad, Umeå universitet
Jag har förmånen att som forskare följa den lärresa som pågår i Skellefteå
kommun för att samskapa en god äldreomsorg. Som jag ser det, och utifrån den
forskning som finns, är det arbete som lagts ner på att klargöra målen för
verksamheten en grund för att lyckas.
Ett huvudmål som satts upp ser relativt enkelt ut på papperet, det vill säga att
den som är i behov av äldreomsorg ska kunna leva livet bäst möjligt. Men för att
det ska bli så i verkligenheten fordras att alla medarbetare med sin delaktighet
och unika kompetens drar åt samma håll. Det är en av utmaningarna under
denna resa. Denna resa är på en god väg.

Några ord från Staffan, senior
Staffan Backman, Skellefteå
Lärresan har gett medarbetare och deras chefer möjlighet att dela erfarenheter
inom olika områden. Det visade sig att det fanns skillnader i arbetssätten och
genom att få prata om det kunde de bästa arbetssätten få spridning. Det är
slående hur engagerad personalen är, de gör ett fantastiskt jobb! Nu hoppas jag
på fler mötesplatser inom Lärresan där också arbetsätt med teknikens möjlighet
fortsätter att ta fart.

Reflektioner under arbetet med skriften
Maria Stenmark, utvecklingsledare, Skellefteå kommun
Jag har haft förmånen att följa äldreomsorgen i Skellefteå under arbetet med
författandet av skriften. Alla intervjuer och möten med människor inom och runt
äldreomsorgen har bekräftat den rörelse som förändringsarbetet syftar till. Det
är modigt gjort att stanna upp och reflektera över vad som är gjort och varför,
vilka effekter det gett samt ta reda på fakta gällande hur det har tagits emot.
Arbetet med skriften får mig att tro att Skellefteås äldreomsorg är den absolut
mest intressanta arbetsplats man kan ha idag. Dessutom känns det tryggt att bli
gammal i Skellefteå! Jag är mycket imponerad.
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Tack till…
Alla chefer och medarbetare för ert engagemang och er kraft.
Ledningsgruppen för att ni sett möjligheter och hållit i och hållit ut.
Utvecklingsenheten för ert stöd till förbättringar.
Staffan Näslund för ditt mod att göra den här resan tillsammans med oss.
Kenneth Fahlesson och Socialnämnden för er framsynthet och ert förtroende.
Samarbetspartners inom primär och slutenvård för er vilja att agera i samsyn.
Fackförbunden för god samverkan.
Staffan Backman, senior för att du delat med dig av dina tankar kring teknik.
Alla seniorer för att ni bidragit till förståelse och sammanhang.
Anette Nilsson, Qulturum och Maj Rom, SKL för er erfarenhet och inspiration.
Gunilla Strandberg för din tro till det vi gör ur ett vetenskapligt perspektiv.
Anders Edström för att du är vår critical friend och vårt bollplank.
Maria Stenmark för att du fångat helheten och de ärliga ögonblicken.
Petra Liuski för ditt arbete med den här skriften.

Tack för att ni bidragit till att de här två åren blivit allt vad de någonsin
kunnat bli. Nu fortsätter resan och vår ambition är att den här skriften
följs av ytterligare en skrift, en uppföljare som beskriver ett nytt
nuläge.

Ejj@ Häman Aktell
Äldreomsorgschef, Skellefteå kommun
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Jag vill kunna klara mig själv och

Leva livet bäst möjligt
Handlingskraft för storskalig förbättring i komplexa
system i en kommun
När är en berättelse värd att berättas? Är det när något särskilt unikt händer? Är det när andra säger att de vill höra en berättelse?
Vi blir aldrig färdiga och det är som det ska, det kommer du att märka när
du tar del av vår berättelse. Vi är på väg och befinner oss mitt en kulturförändring som handlar om ökad professionalisering och personcentrering, och kanske framförallt om viljan och förmågan att alltid bli lite bättre.
Att varje dag göra skillnad för Anna.
I den här skriften kommer du som läsare att få ta del den förändringsresa
vi i Skellefteå kommuns äldreomsorg påbörjade hösten 2014 och nu befinner oss i. Resan beskrivs utifrån ett ledarskapsperspektiv och baseras på
intervjuer med medarbetare och chefer närmast människan vi finns till
för.
Välkommen till en berättelse vi tycker är värd att berättas.

Följ oss på Instagram
#levalivetiskelleftea
#skellefteaadreomsorg

www.skelleftea.se/levalivetbastmojligt
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