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Bakgrund verksamhetsberättelse 2014
Mölndal Stad, Vård- och omsorgsförvaltningen, Kvalitet- och beställarenheten,
Ekonomi- och IT-enheten har 10 november begärt från externa utförare en
verksamhetsberättelse som skulle nara inskickad till helena.bertilsson@molndal.se
den 12 dec.
Eftersom Casa Berget har varit under en flytt från Brogatan 1 till Flöjelbergsgatan 8 B
– 431 37 Mölndal har vi fått möjlighet att skicka in verksamhetsberättelsen efter nyår
den 5 jan 2015.

Mall för verksamhetsberättelse
•

Skriv en kortfattad text som svarar mot punkterna här nedan.

•

Skicka din verksamhetsberättelse till
helena.bertilsson@molndal.se
senast fredag den 12 december.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Beskriv förbättringsarbete som genomförts med anledning av
avvikelser samt synpunkter och klagomål som har kommit in under
året.
2. Analysera och kommentera resultatet av brukarundersökningarna
2013 och 2014 för din verksamhet. Tänk särskilt på de
nyckelområden som är kopplade till indikatorer i vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsplan: Bemötande, Sammantagen
nöjdhet med tjänsten, Trygghet.
3. Beskriv eventuellt viktigt utvecklingsarbete om sådant genomförts
under året.

Bakgrund Casa Berget
Inom ramen för EU projektet Explosion ville Coompanion Göteborgsregionen pröva
en modell för social franchising inom hemtjänst-området. I projektet ingick att ta fram
konceptet i bl.a form av en handbok och start av självständiga enheter som har avtal
med en franchisegivare.
När det idéburna företaget Berghemmet gick i konkurs 2012 köpte Coompanion
inkråmet och startade upp Casa Berget sommaren 2012. Tanken var att de anställda
successivt skulle gå in som medlemmar för att Casa Berget skulle uppnå målet med
att bli ett självfinansierat personalkooperativ. Tanken var också att Casa Berget på
sikt ska ingå i en franchisegemenskap med andra systerverksamheter runt om i
landet.
Casa Berget, ägs idag av anställda i Casa Berget, Coompanion och Finska
föreningen i Bergsjön.

Affärside och företagsform
CASA stöttar människors möjlighet att bo kvar hemma genom att erbjuda ett brett
utbud av tjänster och insatser. Allt enligt det salutogena förhållningssättet som ser
det friska och positiva i människor. Stimulans ger individen både möjlighet att känna
meningsfullhet i vardagen och en känsla av sammanhang. Det ökar hälsa, livskvalitet
och självständighet.
Ytterligare långsiktighet skapas genom att CASA även säljer helt privata tjänster,
guldkanter i tillvaron som lässtunder, utflykter eller högtidsfiranden.
Casa Berget löser behovet av omsorg, service och hushållsnära tjänster för individer
och familjer i Mölndal och Göteborg genom att erbjuda:
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Vård- och omsorgsinsatser i det egna hemmet i form av biståndsbedömda
hemtjänstinsatser, personlig omvårdnad
Socialt stöd
Servicetjänster
Tilläggstjänster
Avlösning för anhörig
Hushållsnära tjänster: RUT och ROT-tjänster
Lokalvård/fastighetsservice
Ledsagning SOL

En del av affärsidén är också att skapa arbete för människor som befinner sig utanför
arbetsmarknaden. Företaget är inspirerat av den brittiska CASA—modellen, care
and share associates, Englands ledande sociala företag inom omvårdnadssektorn.
De anställda kan efter en viss tids anställning bli medlemmar i Casa Berget.

Vår värdegrund
Vård och omsorg skall grundas på en
humanistisk människosyn, som innebär att
alla människor är unika och har lika värde.

Kvalitet och engagemang utan
vinstsyfte
Casa Berget är ett personalkooperativ och
ett socialt företag. Detta möjliggör för de
anställda att själva äga sin verksamhet och
leder till större ansvarstagande och
engagemang.
Hos oss alla som vill ha god omvårdnad och
som beviljas av hemtjänst inom Mölndals
stad varmt välkomna.
Vi tror på att ge stöd åt den äldres egna
resurser så att den egna förmågan i olika
situationer bibehålls så långt som möjligt.

Kompetens och profilering
Våra medarbetare har utbildning och
erfarenhet från vård-, omsorg- och serviceyrken.
Förutom svenska talar de flesta av oss även finska. Några kan ungerska, arabiska
och thailändska.
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Alla våra kunder och deras anhöriga ska känna trygghet, tillit och välbefinnande och
därför har varje sevicetagare en kontaktperson som följer upp stödinsatserna.
Kvalitetsuppföljning för att tillgodose dina behov!

Utvecklingsarbete under 2014
Värdighetsgarantier 2014
Under året har vi fokuserat på att bygga nära
relationer med våra kunder och anhöriga för
att öka deras trygghet. Med bra relationer kan
vi ta reda på synpunkter och klagomål.
För att kunna träffa våra kunder och anhöriga
bjöd vi in alla på en inspirationsdag i
november som var mycket lyckad. Vi
presenterade vårt företag, Socialstyrelsens
resultat från brukarundersökningen och våra
värdighetsgarantier.

Om hur vi tog fram
värdighetsgarantierna
För att det ska vara tydligt vad våra kunder
kan
förvänta sig av vård och omsorg i Casa Berget
gav vi några löften till våra kunder och
anhöriga på vår inspirationsdag i den 24
november. Vi kallade dem garantier.
Garantier
utgår
från
den
nationella
värdegrunden
i
socialtjänstlagen
samt
Mölndals lokala garantier. Den innebär att
insatser i äldreomsorgen ska inriktas på att
äldre personer får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande. Med det menas till
exempel rätt till privatliv och kroppslig
integritet, självbestämmande och trygghet.
Våra värdighetsgarantier finns formulerade i
bilaga 1.
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Ledningssystem för kvalitet under 2014
Casa Bergets samordnare Eva Svensson har arbetat flitigt med att uppdatera vår
ledningssystem. Utan de rutiner som ledningssystemet bland annat består i kan vi
inte driva vårt företag. Kraven är stora från Mölndal Stad och det krävs att rutinerna
är kända av alla medarbetare. Varje månad finns som en stående punkt på APT
(arbetsplatsträff) genomgång av rutinerna och löpande uppdateringar av dessa i
enlighet med Mölndals Stads riktlinjer.
Som ett exempel beskriver vi månadens
rutiner under november
Rutin Verksamhetsledarens checklista vid
introduktion av nyanställda
Rutin_ basala hygienrutiner
Rutin för god hygienisk standard
Rutin för förebyggande av fall
Rutin för delegering av vårdåtgärder
Rutin för munhälsa

Ledsagning SOL – nytt affärsområde i
Casa Berget 2014
Mölndal stad har beviljat ledsagarservice för
CASA Berget med start oktober 2014. Detta innebär att:
-

CASA Berget ansvarar för att berörd personal har god kännedom om
beställning och gällande upprättade genomförandeplaner.
CASA Berget ansvarar även för att all personal inkl. praktikanter och
motsvarande har god kunskap om gällande lagstiftning och stadens riktlinjer.
Personalen ska i det dagliga arbetet följa riktlinjerna och av CASA Berget
upprättade lokala rutiner. Pärmen med riktlinjerna för ”Ledsagarservice” finns i
CASA Bergets kontor

Förbättringsarbete som genomförts med anledning av avvikelser
samt synpunkter och klagomål som har inkommit in under året
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CASA Berget har under året 2014 i genomsnitt haft 40 vårdtagare. Totalt var det 99
st avvikelser som inträffade, varav 98 avslutades under året.

Avvikelser CASA Berget 2014
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Katastrofalt

Av totala avvikelserna 78 % var mindre allvarliga vilket innebär mindre obehag,
bristande tillit eller obetydlig skada. Medan 14 % utgjordes av måttlig som innefattar
skador som är övergående och kommer inte att medföra otrygghet eller några
obehag för den enskilde individen. 6 % av totala avvikelserna var av betydande
karaktär vilket har lett till omfattande obehag eller otrygghet för den enskilde. 2 %
utgjordes av katastrofala fel vilket innebär hot mot den enskildes hälsa eller säkerhet.
Inget
Lex
Maria
ärende
inträffades.

Allvarighetsgrad 2014
6% 2%
14%

78%

Mindre

Måttligt
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Avvikelserna åtgärdades av verksamhetschefen och genom personalmöten:
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De flesta avvikelser är fallavvikelser. De avvikelser som ledde till
sjukhusbesök har vi definierat som betydande och de som ledde till fraktur har
vi ansett som katastrofala. En fallavvikelse ledde till fraktur.
Det var bara en avvikelse som handlade om bemötande och det var inte
mellan kund och personal utan det var mellan personal och tjänstemän.
Den andra största gruppen av avvikelser handlar om medicinavvikelser. En del
av dem är när kunden inte vill eller vägrar ta sin medicin. En del är när
personalen har glömt ge mediciner. De flesta avvikelser inträffades under juli
månad då det var många sommarvikarier i tjänst. Inga medicinavvikelser var
betydande.
Målet för 2015 är en minskning av avvikelserna med 10 %.
Avvikelser sammanställdes av Eva Svensson, samordare Casa Berget

Brukarundersökningarna 2013 och 2014 för Casa Berget
Under 2014 har också Institutet för kvalitetsindikatorer i Göteborg AB (Indikator) (heter det

verkligen så?), som har genomfört undersökningen på uppdrag av Socialstyrelsen,
framställt rapporter för respektive verksamhet. I rapporten redovisas andelen positiva
svar, bland annat för de fem frågor där verksamheten har högst respektive lägst andel
positiva svar. Verksamheten kan jämföra sitt eget resultat med riket i stort, Västra
Götalands-regionen och Mölndal som helhet (äldreboende eller hemtjänst) på olika
områden som boendemiljö, bemötande med mera.
I Socialstyrelsens officiella resultat finns bara verksamheter med, där minst 30 personer
har svarat, men Indikator har också skapat rapporter för verksamheter som har mellan 7
och 29 svar, tänkta för internt bruk i verksamheten.

Analys och kommentarer till undersökningen som är kopplade till de
nyckelområden som är indikatorer i vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsplan: bemötande, sammantagen nöjdhet med tjänsten och
trygghet.
Totalt svarade i Sverige 92 945 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 66,7%
av de tillfrågade.
Andelen svarande för Casa Berget ek.för. var mellan 60 och 80%.
Deltagandet i er verksamhet redovisas som procentandel i intervall för att enskild persons
svar inte ska riskera att röjas. (vad menas?)

Bemötande
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Casa Bergets kunder
har fått högsta poäng
vad det gäller bra
bemötande från
personalen.
Jämfört med Mölndal
Stad som också fick
en mycket bra poäng
på 97% har Casa
Berget fått 100% bra
bemötande.
Vi fortsätter i samma
anda och målet för
2015 är att behålla vår
100%-ig siffra.

Sammantagen
nöjdhet med
tjänsten
Sammantaget är
Casa Bergets
kunder mycket
nöjda eller ganska
nöjda med våra
tjänster. På frågan
om ”Brukar
personalen komma
på avtalad tid?” har
vi fått 100% positiva
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svar i jämförelse med riket på 86% positiva svar.
Vårt mål år 2015
att behålla den här
högsta siffran.

På frågan hur nöjd
eller missnöjd är du
sammantaget med
den hemtjänst du
har fick Casa
Berget några
procent högre
(90%) än Mölndal
Stad (87%).
Vårt mål 2015 är
att behålla den fina
siffran och vara stolta över att vi är en alternativ extern utförare som Mölndal Stad är
stolt över.

Trygghet

Casa Bergets kunder
är 90% trygga att bo
hemma med stöd från
hemtjänsten jämfört
med Mölndal Stad
(82%) och riket (86%).
Vårt mål är att vi ska
bygga goda och nära
relationer med kunder
och anhöriga. De ska
kunna kontakta oss så
fort de vill ha
ändringar, så fort de
inte är nöjda med
något. Det är den här
goda relationen vi tror
har gett oss de höga betygen. Vårt mål 2015 är att fortsätta i samma anda.
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Personalutbildningar under 2014
Under år 2014 har vi fokuserat på utbildningar som medarbetarna önskade sig på
sina utvecklingssamtal.
Strokeutbildning
Nio medarbetare har varit på 2 dagars strokutbildning på Östra sjukhuset den 12/9
samt 29/9, 17/10 samt 6/11, 14/11 samt 24/11.
Hjärtsviktsutbildningen
Sex medarbetare har varit på hjärtviktsutbilning på Östra sjukhuset den 29/10 och
den 4/11.

Förflyttningsutbildning
Alla nyanställda och praktikanter i Casa
Berget har genomgått en grundläggande
utbildning i förflyttning. Utbildningen hölls av
Kommunrehab Mölndal består av en heldag
08.00-16.30. 18
november
och
9
december .
Utbildningens innehåll
•
Teoretisk
genomgång
och
praktisk
träning
av
kroppskännedom,
ergonomi
•
Vardagsrehabilitering
•
Manuella förflyttningar med och
utan hjälpmedel
•
Förflyttning med lyft
•
Hjälpmedel
Plats: Hagåkersgatan 9 C (källarplan),
Mölndal
Delegeringsutbildningar
Medicindelegeringsutbildning har vi haft fortlöpande under årets gång. 32 personal
har utbildats.
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Insulindelegeringsutbildning
5 medarbetare utbildades inom insulindelegering.
Varje år skal Medicindellegeringsutbildning/test göras av alla medarbetare.
Värdegrundcirkel-ledar utbildning/ Värdighetsgaranti i Mölndal Stad
Vård- och omsorgsförvaltningen har träffat externa utförare inom hemtjänst LOV i
Mölndals stad för information och dialog om arbetet med att införa förvaltningens
värdighetsgarantier. Fokus har varit om att vara på hur man som
enhetschef/verksamhetsledaren informerar personal och kunder samt genomgång
av värdighetsgarantierna.
Samordnaren och Planeringsledaren deltog på utbildningen på Vård och omsorg ,
Göteborgsvägen 7 i Mölndal den 11november 2014 kl 13.15-14.30.
Under våren 2015 kommer Casa Berget starta värdegundcirkellutbildningarna. Vi har
fördelat Casa Bergets medarbetare på 2 grupper.
Mölndal den 7 jan 2015
Verksamhetsledare

Samordnare

Erika Lörinczy

Eva Svensson

Eva Ternegren
Ordförande
Vi från Casa Berget önskar Mölndal Stad ett Gott Nytt År!
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