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CASA Berget
Om CASA Berget – Hemtjänst med hjärta

Casa Berget är ett personalkooperativ och ett socialt företag med fler än 50
medarbetare. Detta möjliggör för de anställda att själva äga sin verksamhet och
leder till större ansvarstagande och engagemang. Föreningen grundades
sommaren 2012.
Hos oss alla som vill ha god omvårdnad och som beviljas av hemtjänst och
ledsagning inom Mölndals stad är varmt välkomna. Vi utför även så kallade RUTtjänster till privatpersoner.
• Kärnverksamhet hemtjänst, ledsagning också hushållsnära tjänster
• Avtal mad Mölndal Stad enligt LOV
• 70 kunder. Sedan februari 2016 har vi satt tak (Vi känner oss
fullbelagda)
• Prognos omsättning 9 miljoner 2014
• Prognos omsättning 11 miljoner 2015
• Prognos omsättning 13 miljoner 2016
• Dec 2016 fick 51 personer lön i företaget
• 250 besök utförs dagligen hos
kunder som kräver en stor
planering
• År 2016 har totalt 80 personer
lön enligt kontrolluppgiften.
Verksamheten har vuxit med ca 10
kunder och ca 20 medarbetare under
året. Casa Berget ger vård och omsorg till
ca 70 kunder och ger lön till ca 50
medarbetare varje månad. Företaget är
lagom stor, har en ca omsättning på ca
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1 000 000 kr/månad med ca 2200 beställda
timmar/månad. Verksamhetens kontor är nära
Centrum in en vacker gammal sekelskiftvilla med
fina salar och en stor trädgård där man ser fram
emot att kunna ta emot kunderna på aktiviteter.

Fördelar med Personalkooperativ
• Arbetsintegrering för människor som står en
bit från arbetsmarknaden
• Delaktighet, ansvar för det egna företaget
• Stort engagemang för kunderna- hög
nöjdhet
28 personal har varit medlemmar i företaget i Casa Berget under 2016 och ägde
det tillsammans som ett personalkooperativ.

Organisationsschema
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Casa Bergets styrelse
Lennart Svensson - Ordförande
Lennart Svensson, Casa Bergets ordförande sedan
årsstämman 20 april 2016. Lennart föddes i
Kållered och bodde där fram till han var 31 år
gammal, innan han flyttade till Lindome, där han bor
idag.
1978 gift med Kerstin och har 2 barn, Jakob (37)
och Rebecka (34). Lennart och Kerstin är både faroch morföräldrar till 4 underbara barnbarn;
Elsie, Nelly, Hjalmar och Edda.
Lennart arbetade på Svenska Mässan i 32 år,
varav huvuddelen som avdelningschef.
Gick i pension 1/5 2014. Numera är hemma-man,
biodlare och fritidspolitiker.
Lennart har också engagerat sig politiskt och har haft många förtroendeuppdrag.
Bl.a.:Kommunfullmäktige 14 år, Kommunstyrelsen 2 år, Ordförande Barnomsorgsoch Utbildningsnämnden 4 år samt nuvarande mandatperiod, Ordförande i
Byggnadsnämnden i Mölndal.

Ledamöter:
Eunice Bonganciso Hallberg, personal
Eva Svensson, bitr. Verksamhetsledare
Jerker Halling, pensionär, politiker
Balazs Repas, personal
Martin Robekowski, anhörig
Helene Sandheden, personal

Suppleanter:
Wivecca Aronberg, personal
Rebecca Björkman, personal

Firmatecknare
Lennart Svensson - Ordförande
Balázs Répás - Ledamot
Erika Lörinczy - Verkställande direktör (Extern firmateknare.)

Revisor jämte revisorssuppleant
Stämman valde Önheim och Olsson Revisionsbyrå som revisionsfirma, Christer
Olsson som revisor och Meit Christensen som revisorssuppleant.
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Erika Lörinczy - Verksamhetsledare
2001 - Examen inom vårdinformatik o första
Enhetschefsjobb
2006 – Magisterutbildning inom Informatik/pedagogik
2004 – 2013 Chef för Distansgatan 7 i Borås – Sveriges
bästa

äldreboende 2010, känd för
Borås superstars
2008 – Grundare av S.D.E.
Swedish Association for Directors
and Providers of Long-Term Care
Services for the Elderly www.sdeeu.com
2012- 2013 –Executivboard
medlem i E.D.E., European
Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the
Elderly. http://www.ede-eu.org/en
2009 - Årets yrkeskvinna i Sjuhärad (BPW Borås)
2014 – Verksamhetsledare på Casa Berget sedan april 2014.
Erika Lörinczy bor i Borås med sin sambo Peter och har två barn Rebecka (28),
läkare och Isabell (24), Jurist.

Eva Svensson – Bitr. Verksamhetsledare,
Verksamhetsutvecklare
Fil.mag. Ledarskap och Offentlig Organisation
Högskoleingenjörs examen inom
arbetsorganisation och ledarskap samt ekonomi
Eva bor i Mölndal, är gift med Stefan och har en son
Daniel (22) som läser till lärare. Daniel jobbar som
timanställd på Casa Berget.
Erika och Eva är tvillingsystrar och är ungersk
påbrå.
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Samordnaren, ekonomiassistent –Marie Mäkinen
Marie Mäkinen har börjat arbeta på Casa Berget som
omsorgspersonal sedan 2012. Hon har även arbetat i
Berghemmet 4 år innan den avvecklades och byttes till
Casa Berget. Marie känner väl de flesta kunderna som har
hemtjänst och hushållsnära tjänster.
Marie Bor i Lilla Edent och är gift med Juhani. De har två
barn tillsammans, Emilia (12) och Wille (8) . Familjen har
ett finskt påbrå.

Mål, Vision, vårdfilosofi, människosyn, vårdetik
Hos oss är alla som vill ha god omvårdnad och som
beviljats hemtjänst och ledsagning inom Mölndals stad
varmt välkomna. Vårt mål är att ge våra kunder kvalitet
och engagemang utan vinstsyfte. Vår vision är att alla
våra kunder och deras anhöriga ska känna trygghet, tillit
välbefinnande och värdigt liv. Vår vårdfilosofi är att vård
och omsorg skall grundas på en humanistisk
människosyn, som innebär att alla människor är unika
och har lika värde. Vi visar alltid respekt, värdighet och en
gott bemötande inom vårdetisk perspektiv.
Vi har som mål att bygga en nära
relation till de kunder vi möter och till
deras anhöriga.
En av våra viktigaste uppgifter som
vårdare är att ge till våra kunder
bekräftelse. Vi vill skapa en vårdkultur
där våra kunder blir sedda och
respekterade.
Varje människa skall behandlas
utifrån sina specifika behov och med
utgångspunkt från sin aktuella
livssituation. Insatserna skall präglas
av en helhetssyn.
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Vi arbetar med vårdetik
Inom verksamheten pågår en
ständig etisk diskussion och en
prövning och utveckling av
arbetet. Vi har byggt upp en
vårdetisk kompetens som ska
prägla inte bara vad vi gör utan
också hur vi gör det. Detta är
den gemensamma
utgångspunkten för all
vårdpersonal och fungerar som
stöd och riktlinjer i vårt arbete.
En av våra viktigaste uppgifter
som vårdare är att ge våra
kunder bekräftelse. Vi vill skapa
en vårdkultur där våra kunder blir sedda och respekterade. Vi vill att våra kunder
skall känna trygghet, kunna vara den man är, känna tillit och välbefinnande.
Därför arbetar vi mycket konkret med hur begrepp som värdighet,
självbestämmande, hälsa, lidande, kärlek, döden som en del av livet kan och
ska ta sig uttryck i de handlingar vi som vårdare utför.

Vi ser till resultatet
Verksamhetens kvalité
är ett resultat av hur vi
lyckas med att ha våra
kunder och deras
välbefinnande i
centrum.
Kvaliteten skall utgå
från värdena i vår
människosyn,
vårdfilosofi och
vision.
Vård- och
omsorgsverksamheten
har ett utvecklat kvalitetssystem. Detta skall vara ett stöd i verksamheten men
också ett kontrollsystem för att verksamheten når upp till de ställda kraven.
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Vår vision som socialt företag
Vår vision som socialt företag är att vi
ska bidra till ett bättre samhälle och att
vi är det hållbara företaget i Mölndal
där alla får chansen.
• Ett socialt företag är en
näringsverksamhet där flera
medarbetare har en
funktionsnedsättning, har varit
långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna. De har anställning med lönebidrag
eller trygghetsanställning. Företagen återinvesterar vinsterna i egen verksamhet
för att hjälpa andra från utanförskap.
• Det fanns i januari 2013 totalt 300 sociala företag i Sverige. De är ofta
verksamma i tjänstesektorn och vanligen anordnar de även arbetsträningsplatser
för Socialtjänstens och Försäkringskassans kunder.

Vårt mål som företag i Mölndal är att förstärka Vård- och omsorgsnämndens vision
i Mölndal:

Mölndal Vision 2022 (se urdrag från verksamhetsplan Vård- och
omsorgsnämnden 2017-2019)
”Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi
Västsverige. Så lyder sammanfattningen av Mölndals vision. En viktig del av visionen är
dess tre fokusområden med tillhörande visionsstrategier. Till fokusområdena knyts mål
som på kortare sikt ska styra den kommunala organisationen. Dessa mål är beslutade av
kommunfullmäktige och återges i verksamhetsplanen.
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Grundläggande värden
Målbild för vård- och omsorgsnämnden

Kvalitet i varje möte
Det känns tryggt, stimulerande och meningsfullt för äldre och personer med
funktionsnedsättningar att leva och bo i Mölndals stad.
Vi har tilltro till individens egen kraft, och skapar förutsättningar för individen att leva och
forma sitt liv självständigt, i gemenskap med andra.
Vi är en attraktiv arbetsgivare som sätter hälsa och miljö högt.
Värdegrund

Värdegrund är etiska normer som ska ligga till grund för verksamheten. För äldreomsorgen
är den nationella värdegrunden en viktig utgångspunkt i arbetet:
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv
och känna välbefinnande (värdegrund). (Socialtjänstlagen 5 kap, 4 §.)
Funktionshinderverksamhetens värdegrund har sin grund i förarbetet till lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS:
Den humanistiska människosynen innebär att människan alltid är att betrakta som en
individ med värde i sig. Ingen människa är mer värd än någon annan. En ovillkorlig rätt
till respekt för människovärdet förändras inte av grad eller av annan art av
funktionsnedsättning. Den människa som har ett svårt handikapp får aldrig betraktas som
ett 'föremål för åtgärder', utan ska ses som en individ med rättigheter. (Prop. 1992/93:159
s. 43)
Värdegrundsarbetet, som pågått parallellt inom funktionshinder och äldreomsorg, har nu en
tydlig inriktning mot gemensam utveckling och samarbete mellan områdena.
Värdighetsgarantier

Vård- och omsorgsnämnden har antagit lokala värdighetsgarantier för äldreomsorg och
funktionshinder för att säkerställa kvaliteten och för att tydliggöra för brukare, anhöriga
och övriga kommuninvånare vad de kan förvänta sig.
Värdighetsgarantierna innehåller löften om bland annat genomförandeplan, legitimation,
kontinuitet, delaktighet och inflytande.
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Värdighetsgarantierna följs upp genom stadens verksamhetsuppföljning och stadens
system för synpunkter och klagomål. Brukare kan lämna synpunkter och klagomål om de
upplever att värdighetsgarantierna inte följs. Synpunkterna tas tillvara i verksamheternas
förbättringsarbete. ”

Affärsidé - Våra Tjänster
Casa Berget stöttar människors möjlighet att bo kvar hemma genom att erbjuda ett
brett utbud av tjänster och instanser. 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 Berget även säljer helt privata
tjänster, guldkanter i tillvaron som lässtunder, utflykter eller högtidsfiranden.
Casa Berget löser behovet av omsorg, service, ledsagning och hushållsnära
tjänster för individer och familjer i Mölndal genom att erbjuda:
Hemtjänst SOL/ Vård- och omsorgsinsatser i det egna hemmet i form av
biståndsbedömda hemtjänstinsatser, personlig omvårdnad
Hemtjänst SOL/Servicetjänster i form av biståndsbedömda
hemtjänstinsatser
Ledsagarservice LSS och Ledsagning SOL i form av biståndsbedömda
insatser
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Tilläggstjänster: Hushållsnära tjänster:
RUT och ROT-tjänster
Avlösning för anhörig i form av
biståndsbedömda insatser
Lokalvård/fastighetsservice
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 efter en viss tids
anställning kan bli medlemmar i Casa Berget och
företaget är helt medarbetarägt.

Hemtjänst SOL
Hemtjänst eller hjälp i hemmet, innebär biståndsbeslutade insatser enligt
Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade
(LSS). Våra kunder kan få tidsbegränsade insatser i eller utanför hemmet. Vi är
auktoriserade av Mölndals Stad och av Västra Göteborg.
Beskrivning av insatser – SOL. Våra kunder kan få hjälp med:

Hemtjänst SOL - Vård- och Omsorgsinsatser
Personlig hygien/omvårdnad
• planering, personlig omsorg toalettbesök, hjälp
med att kliva upp ur säng/förflyttning, rakning,
kamning, tandvård, tvätt övre, tvätt nedre, hjälp med
förflyttning, dusch/bad, skötsel av hår
(rullning/torkning), skötsel av naglar, planering av
klädsel, på- och avklädning, hjälp med att äta och
dricka, stödstrumpor, ögondroppar, påminnelse att
ta medicin.
• Bäddning/renbäddning.
• Hantering av hushålls sopor/återvinning.
• Brukaren behöver hjälp med förflyttning och/eller
har ett demensfunktionshinder.
• Förflyttning genom att ändra kroppsställning eller
att förflytta sig från en plats till en annan, att bära,
flytta eller hantera föremål, att gå, springa eller
klättra och att använda olika former av
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transportmedel.
• Kommunikation genom språk, tecken och symboler och
som innefattar att ta emot och att förmedla
budskap, att genomföra samtal och att använda
olika kommunikationsmetoder och
kommunikationshjälpmedel.
• Att tvätta sig (att tvätta hela eller delar av kroppen
genom att använda lämpliga material och metoder
för att bli ren och torr).
• Kroppsvård (hudvård, tandvård, hårvård, rakning,
skötsel av finger och tånaglar).
• Att sköta toalettbesök (att möjliggöra för den enskilda att
utföra uttömning av mänskliga restprodukter och att
göra sig ren efteråt).
• Att klä sig (att ta på och av kläder och skor och att välja
lämplig klädsel).
• Att bädda/renbäddning.
• Att äta.
• Att dricka.
• Att sköta sin egen hälsa (stöd och hjälp med att
beställa tider till läkare, fotvård, vaccinationer).
• Egenvård (omfattar de uppgifter som är av hälso- och
sjukvårdskaraktär men som av ordinatör bedömts som
egenvård) Hjälp med leverans av Apodos.
• Att avlägsna avfall (att göra sig av med hushållsavfall
såsom att samla ihop skräp och sopor i hemmet,
hantera avfall för att kasta det).
Promenader
• Omfattar även hjälp att ta på och av sig ytterkläder
• Tillsyn via telefonkontakt .
• Omfattar kontakta brukare via telefon.
Mellanmänskliga interaktioner
samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt
liv
• Handlingar och uppgifter som behövs för
grundläggande och sammansatta
interaktioner med människor.
• De handlingar och uppgifter som krävs för att
engagera sig i organiserat socialt liv utanför
familjen i samhällsgemenskap, socialt och
medborgerligt liv.
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• Exempel: Hjälp med att bryta en isolering genom planerade aktiviteter i hemmet
eller utanför i dess närhet.
• I insatsen ingår också hjälp med kommunikation.
• Att grundförutsättningar för
hemmet sköts, t ex
sophantering, enklare
uppsnyggning, byta
glödlampor, el-proppar, stöd
med utsmyckning enligt
tradition, t.ex.
adventsljusstake, ta hand om
växter inomhus, ta hand om
husdjur (i begränsad
omfattning).
• Att underhålla hjälpmedel. Att ta
hand om hjälpmedel såsom
proteser, ortoser, underhålla hjälpmedel för personlig förflyttning,
kommunikation och fritid
• Att avlägsna avfall (att göra sig av med hushållsavfall såsom att samla ihop
skräp och sopor i hemmet, hantera avfall för att kasta det).
• Exempel: Byta glödlampor, byta el-proppar, sätta upp/ta bort adventsljusstakar
mm, vattna blommor, göra rent kattlåda mm, gå
ut med hund. Göra rent rullstol mm. Hantering av
hushålls sopor/återvinning.
• Att handla (att handla och samla ihop dagliga
förnödenheter) .
• Om behov finns omfattar även planering inköp
av dagligvaror livsmedel, uppackning, ärenden till
systembolag, post/bank
mm.
• Om behov finns
omfattar även planering
inköp apoteksvaror,
uppackning mm.
• Att bereda måltider att
planera, organisera,
laga och servera enkla
och sammansatta
måltider till sig själv och andra såsom att göra upp
en matsedel, välja ut mat och dryck och samla
ihop ingredienser för att bereda måltider, laga
varm mat och förebereda kall mat och dryck samt
servera och plocka undan maten.
• Att avlägsna avfall (att göra sig av med hushållsavfall
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såsom att samla ihop
skräp och sopor i hemmet,
hantera avfall för att kasta
det) .
• Matdistribution av huvudmål.
Schablonen används vid
situation då den enskilde
själv kan värma sin mat på
egen hand kan ta emot
leverans av
matportionerna men där
utföraren får kontakta
leverantören och vara
mellanhand och adm beställningen av
matportionerna.
• Brukaren behöver hjälp med förflyttning och/eller
har ett demensfunktionshinder
Hjälp med att bryta isolering
Hemliv – Att ta hand om hemmets föremål

Hemtjänst SOL - Servicetjänster
Att skaffa förnödenheter
Inköp av dagligvaror
Inköp av apoteksvaror
Hushållsgöromål
Matdistribution
Måltider
• Om behov finns omfattar hjälp vid måltiden i form av planering administration av
beställning färdiglagad mat, tillagning frukost, mellanmål, kvällsmat, tillsyn
vid måltid, disk, framplock, undanplock, rensa och hålla rent kylskåp,
Hantering av hushålls sopor/återvinning
• Tillfället är beräknad för 2 rum och kök. Om bostaden är större städas inte hela
bostaden vid varje tillfälle. I
städinsatsen ingår
underhållsstädning dvs.
dammsugning, golvtorkning
och damning, städ av toalett
mm. Hantering av hushålls
sopor/återvinning .
• Under året ingår moment som
avfrostning och rengöring av
kyl/frys, ugns- fläkt och
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spisrengöring, torkning av köksluckor, fönsterputs, byte av gardiner.
• Dessa moment skall inrymmas inom ramen för insatsen städning – vilket innebär
att den enskilde får avstå viss del av underhållsstäd en viss vecka om man
önskar något av dessa andra moment.
• Att städa köksutrymme och
köksredskap (att städa upp efter
matlagning såsom att diska,
rengöra pannor, kastruller
matlagnings-redskap)
• Att städa bostaden
• Att tvätta och torka kläder (omfattar
hushållstvätt 6 kg per tillfälle
veckotvätt-tork av kläder, lakan,
handdukar, vikning samt
undanplock i skåp)
• Omfattar hushållstvätt 6 kg per tillfälle
veckotvätt-tork av kläder, lakan,
handdukar, vikning, strykning samt
undanplock i skåp.
• Att förvara förnödenheter för det dagliga livet
(att förvara mat, dryck, att hålla mat färsk)
• Att avlägsna avfall (att göra sig av med
hushållsavfall såsom att samla ihop skräp och
sopor i hemmet, hantera avfall för att kasta det)
• Följeslagare till och från olika aktiviteter, t ex
läkarbesök, frisör m.m.
• Avlösning när anhöriga vårdar eller stödjer
närstående i det egna hemmet.
• Att hjälpa medlemmar av hushållet och andra
med deras
lärande,

kommunikation, personliga vård,
förflyttning inom eller utanför hemmet.
Innefattar att hjälpa andra med personlig
vård, med förflyttning, med
kommunikation och med
mellanmänskliga relationer, hjälpa andra
med näringstillförsel och att sköta sin hälsa
Hushållsarbete
Tvätt
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Städning
SOCIALT STÖD Följeslagare
STÖD TILL PERSONER SOM VÅRDAR NÄRSTÅENDE – Avlösning i hemmet

Förhållningssätt och bemötande inom hemtjänst
Vår arbetsmetodik – vård- och
omsorgsfilosofi
• Vård och omsorg skall grundas på en
humanistisk människosyn, som
innebär att alla människor är unika
och har lika värde. Vården sker i en
humanistisk tradition och utgår från
kunskap och erfarenhet.
• Vi satsar på personalkontinuitet, bra
bemötande
som att
visa respekt, känslighet, omtanke och tillgänglighet.
• Vi har som mål att bygga en nära relation till våra
kunder vi möter och till deras anhöriga för att man
ska känna trygghet och tillit.
• Vi skriver i dagböcker eller informationshäften
hemma hos er för att underlätta kommunikationen.
• Våra kunder har en kontaktperson som följer upp
genomförandeplanen utifrån omsorgsbehov.
• Vi arbetar med fokus på kvalitet och
engagemang utan vinstsyfte.

Ledsagarservice LSS och Ledsagning
SOL
Vi
bedriver
sedan
tidigare
Ledsagarservice
LSS
och
Ledsagning SOL i Mölndal Stad.
Detta har lett till god kunskap på
området.

Vad innebär insatsen
ledsagarservice?
Personer
kan
ha
rätt
till
ledsagarservice för att få hjälp att
komma ut i samhället, till exempel
för att delta i fritidsaktiviteter eller i
kulturlivet, för att besöka vänner eller ta en promenad. Vi har flera kunder som vi
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hjälper med dessa instaster.
Ledsagare är benämningen på en person som fullgör en kommuns
ledsagarservice enligt 9 § 3 st lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Förhållningssätt och bemötande inom ledsagarservice:
Människointresse
Ledsagaren ska ha ett stort människointresse och förmåga att sätta sig in i andras
situation. Man ska tycka om att hjälpa andra och har lätt för att samarbeta. Man
ska trivas som ledsagare eller personlig assistent.
Ge stöd
Personliga assistenter/ledsagare i
Ledsagarservice ger stöd i
vardagen åt människor med stora
funktionshinder. Den man hjälper
kan till exempel ha omfattande
rörelsehinder eller en intellektuell
funktionsnedsättning. I arbetet
som personlig assistent hjälper
man kunden att kunna leva sitt liv
som hen själv vill.
Vår uppgift
Som personlig assistent inom ledsagning är det vår uppgift att underlätta för
kunden, personen med funktionshinder, att
sköta sig själv. Det kan gälla mat, hygien och att
sköta hemmet, men det handlar ofta också om
att stödja personen i att vara förälder och att
sköta sitt arbete.
Respekt
Man måste ha stor respekt för kundens behov
av ett privatliv. I vårt arbete ingår att smälta in i
kundens vardag, och göra saker på det sätt
kunden önskar eller själv skulle ha gjort. Det
krävs att man har förmåga att samspela med
kundens anhöriga, arbetskamrater, vänner och
andra människor som finns runt honom eller
henne.
Att arbeta med ledasagning som personlig assistent
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Att arbeta som personlig assistent är ett kvalificerat vårdyrke och utbildningen ger
grunderna för att på ett professionellt sätt , kunna förhålla sig till den helhet som
det innebär, att jobba nära den som är funktionshindrad. Därför efterstrevar vi att
anställa eller utbilda vår personal i vårdyrket.

Avlösning i hemmet
Du som vårdar en närstående i hemmet
kanske inte alltid kan, vill eller orkar ge
stöd och hjälp. Den du vårdar kan då
ansöka om avlösning i hemmet. Det
innebär att personalen från Casa Berget
kommer hem till din närstående och att du
som anhörig fritt kan använda tiden för
egna aktiviteter.
Din närstående kan få rätt till avlösning i
hemmet ett antal timmar per månad
utifrån behov. Du som anhörig kan behöva
individuellt, vardag såväl som helgdag, regelbundet eller vid oförutsedda
situationer.
Vi
garanterar
individuellt anpassad
avlösning i hemmet
efter biståndsbeslut.
När du meddelar att
du behöver avlösning
ska du kunna få det
senast
inom
48
timmar. ( Vi behöver
två vardagar för att
planera.)

Tilläggstjänster/Hushållsnära tjänster (HHT) med eller utan Rutavdrag
För de tilläggstjänster du köper kan du göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster,
så kallat Rut-avdrag. Casa Berget erbjuder idag hushållsnära tjänster till ett 20-tal
privatpersoner i Göteborg och Mölndal.
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Vi utför hushållsnära tjänster även för
privatpersoner. Våra tjänster är
avdragsberättigade, enligt
RUT. Kunderna behöver
inte själv göra någon
ansökan om avdrag, utan
betalar ett fast pris. Resten
tar vi hand om.
Några av våra hushållsnära tjänster med eller utan RUT
avdrag:
• Tvätt, strykning, mangling
• Flyttstädning
• Storstädning
• Vinds- och källarröjning, tapetsering, målning
• Trädgårdsskötsel, snöskottning, biltvätt
• Rådgivning på finska, ungerska, arabiska,
thailändska,

•
Översättning svenska och finska,
ungerska, arabiska, thailändska

Vår sociala avdelning Casa Amigos
– Lokalvård/ Fastighetsservice med
eller RUT och ROT-avdrag
Fast ighetsservice med eller utan R UT och ROT avdrag

I Casa Berget finns CASA Amigos som en avdelning och en del av Casa Berget
som erbjuder fastighetsservice med empati. Det betyder att vi går in med hjärta för
att våra kunder och våra medarbetare skall känna sig trygga i vårt
omhändertagande. Vi säljer tjänster till företag, föreningar och privatpersoner.
Vårt sociala arbetskooperativ erbjuder:
• Fastighetsservice: kontor och trappstädning
• Trädgård och
parkskötsel,
• Städarbeten
• Byggstädning
• Flyttstädning
• Mindre
fastighetsarbeten
och målning samt
tapetsering
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•

Biltvätt
Vi arbetar med en enkel planering och kvalitetskontroll:
•
Vi städar med miljövänliga medel
•
Vi tar totalt ansvar för vårt arbete
•
Första timmen gratis till alla nya kunder
•
165 kr/ tim (ordinarie pris med Rut och Rot
avdraget). 20% rabatt under november och december.
Vi ansöker Rut och Rot till privatpersoner och sköter
administrationen själva hos skattemyndigheten. Vi gör
kvalitetsuppföljning för att tillgodose dina behov.
Vår sociala avdelning Casa Amigos hjälper dig som har
hemtjänst med att stryka dina kläder och någon gång
putsa några av dina fönster utan extra avgift.

Utvecklingsarbete under 2016
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.
Under februari 2016 har vi satt ett tak på
beställda timmar. Vi ansåg att vid 2000 -2500
beställda timmar känner oss fullbelagda och
kan arbeta i ett trygg tempo och ge högt
kvalitet för våra kunder.

Inspirationsdag till våra kunder och
anhöriga 2016
För att kunna träffa våra kunder och
anhöriga bjöd vi in alla på en
inspirationsdag i december som var
mycket lyckad. Inspirationsdagen ägde
rum i samband med personalens
hemlagade Julbord i Stensjöns
församling i Mölndal. Detta har vi som
tradition varje år.
Inder inspirationsdagen vi presenterade
vårt företag samt:
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-

Våra värdighetsgarantier 2016
Socialstyrelsens resultat från
brukarundersökningen 2016
Avvikelsesammanställning 2016
Synpunkter, beröm, klagomål
under 2016
Arbetsmiljöenkät 2016

Värdighetsgarantier 2016 - Vi vill ge god vård och omsorg
För att det ska vara tydligt vad våra kunder kan
förvänta sig av vård och omsorg i
Casa Berget ger vi dig några löften till våra
kunder och anhöriga på vår inspirationsdag
den 9 december. 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.

1.Trygg hemma/vi bär tjänstelegitimation
Vi garanterar att medarbetarna som besöker dig i ditt
hem visar sin tjänstelegitimation när de presenterar sig.
När du behöver stöd och hjälp av Casa Berget i ditt
hem är det viktigt att du känner dig trygg. Det kan vara
olika personer som besöker dig: hemtjänst- , hälso- och sjukvårdspersonal,
biståndshandläggare, fixare eller personal från trygghetsjouren. För att du ska veta
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vem som besöker dig ska personalen i Casa Berget visa tjänstelegitimation med
namn och foto samt logotyp.

2. Veta hur dagen ser ut
Vi garanterar att vi tar kontakt med
dig så fort vi vet om vi inte kan
komma inom överenskommen tid.
Du ska kunna planera din dag och
veta när du ska få stöd och hjälp av
personal inom Casa Bergets
hemtjänst. Ibland kan det uppstå
oförutsedda händelser som gör att
personalen inte kan komma vid den
tid ni har bestämt. Då ska du få veta
det.

3. Känna till vem som
kommer - Kontaktperson
Vi garanterar att vi tar kontakt
med dig i förväg om en ny
medarbetare ska ge dig stöd
och hjälp.
För dig som regelbundet får
stöd eller hjälp av oss
hemtjänsten från Casa Berget
kan det ibland komma personer
som inte tidigare har besökt dig
i ditt hem. Om det ska komma
personal som du inte har träffat
förut, kanske en ny
medarbetare eller en vikarie eller en praktikant, ska du få veta vem det är. Du har
en kontaktperson som hjälper dig lite extra.

4. Planera tillsammans/
Genomförandeplan
Vi garanterar att planeringen för
hur din hjälp och ditt stöd ska
utföras görs tillsammans med
dig eller med en person som
företräder dig.
Planeringen ska vara klar inom
två veckor och från det att din
hjälp påbörjats. Har du annat
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modersmål än svenska garanterar vi att din
plan översätts om du så önskar.
Du ska, så långt det är möjligt, kunna välja när
och hur du får stöd och hjälp av hemtjänsten i
Casa Berget. Vad som är viktigt i vardagen är
inte samma för alla. Även om du behöver städ
av andra ska du kunna behålla dina egna
vanor.
När vi planerar tillsammans ska du kunna
framföra önskemål och vara delaktig i hur du
vill att omsorgen om dig ska vara.

Socialstyrelsens resultat från
brukarundersökningen 2016
Casa Berget har får toppbetyg 2014, 2015 och
2016 i Socialstyrelsens undersökning Vad
tycker de äldre om äldreomsorgen?
Syftet med undersökningen är att kartlägga de
äldres uppfattning om sin vård och omsorg.
Resultaten används för jämförelser mellan
kommuner och verksamheter och som underlag
för utveckling och förbättring av vården och
omsorgen om de äldre. Hela undersökningen
presenteras till våra kunder den 9 dec på
Inspirationskvällen.
Brukarundersökningen har visat
en mycket positiv svar 2014,
2015 och 2016 för CASA
Bergets organisation. 100 % av
kunderna 2016 (97% av
kunderna 2015) tycker att
personalen kommer i avtalad tid
som är svårberäknad inom
hemtjänstsvärlden.
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De fem frågor där andelen positiva svar är högst 2016
Personalen kommer på

100

Får bra bemötande från
personalen

100

Känner förtroende för
personalen

100

Personalen tar hänsyn till
den äldres egna åsikter
och önskemål
Personalen utför sina
arbetsuppgifter bra

94
91
0
20
40
Casa Berget ek.för.

60

80

100
Procent

Andel positiva svar inom området hjälpens utförande 2016
87
85
81
91

Hur tycker du personalen
utför sina arbetsuppgifter?
Brukar personalen komma på
avtalad tid?
Brukar personalen ha
tillräckligt med tid för att
kunna
utföra sitt arbete hos dig?
Brukar personalen meddela
dig i förväg om tillfälliga
förändringar? T.ex. byte av
tid/dag, förseningar,
personaländringar etc.
0
Riket
Västra Götalands län
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Andel positiva svar inom området bemötande 2016

Brukar personalen bemöta dig på
ett bra sätt?

97
97
96
100

Riket

0
Västra Götalands län

20
40
Mölndal

60
80
100
Procent
Casa Berget ek.för.

Andel positiva svar inom området trygghet och tillgänglighet 2016
Hur tryggt eller otryggt känns
det att bo hemma med stöd
från hemtjänsten?

79
76

91
91
89

Känner du förtroende för
personalen
som kommer hem till dig?
46
46
47

Händer det att du besväras
av
ensamhet?
Hur lätt eller svårt är det att få
kontakt med
hemtjänstpersonalen vid behov?
Riket
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Hur ser trenden ut jämfört med resultatet
2014, 2015 och 2016?
CASA Berget organisations kunder har under år
2014, 2015 ovh 2016 fått högsta poäng vad det
gäller bra
bemötande från personalen samt att ta
hänsyn till den äldres egna åsikter och
önskemål. Trenden visar att CASA Berget
år 2016 bibehåller sin goda kvalitet.
I en jämförelse mellan andra
hemtjänstföretag i Mölndals stad vad det
gäller Socialstyrelsens undersökning ”Vad
tycker de äldre om äldreomsorgen 2016,
2015 och 2014” visar undersökningen att kunderna tycker i 100 % att personalen i
Casa Berget tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål. 100 % tycker att
de får en bra bemötande från personalen. Vi fortsätter i samma anda och målet för
2017 är att behålla vår 100%-ig siffra.
På frågan om ”Brukar personalen
komma på avtalad tid?” har vi fått 100 %
positiv svar 2014 och 2016 medan 2015
visade sig att igen har vi fått ett högt
positivt resultat, när hela 97 % tycker att
personalen kommer i avtalad tid som är
svårberäknad inom hemtjänstsvärden.
Vårt mål för år 2017 är att vi bibehåller
den
här höga siffran på mättningsgraden.
På frågan om personalen utför sina
arbetsuppgifter bra eller känner
förtroende för personalen har ökat från år
2014 till år 2015, alltså från 87 % till 93 %.
Medan har ökat till 2016 på 100%.

På vilket sätt har verksamheten under
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2016 arbetat med undersökningsresultat?
Brukarundersökningen har visat en
mycket positiv svar enligt
Socialstyrelsens undersökning 2016.
Undersökningen har vi presenterat,
analyserat och fördjupat oss med
handlingsplan på våra möten som:
- APT (arbetsplatsträffar)
- Ledningsmöte
- Värdegrundscirklar
- Styrelsemöte
- Inspirationsdag till våra kunder
den 9 december i Stensjö
kyrkans församling med samband med julbord.

Hur ser vårt mål ut vad det gäller brukarundersökningen 2017?
Vårt mål är:
att vi ska bygga vidare den goda
och nära relationer med kunder och anhöriga.
att man ska kunna kontakta oss
så fort önskas ha ändringar, så fort man inte
är nöjda med något. Det är den här goda
relationen vi tror har gett oss de höga
betygen.
att fortsätta i samma anda och
behålla
den
fina siffran och vara stolta över att vi
är en av bästa extern utförare och
som Mölndal Stad är stolt över.

Avvikelser Casa Berget 2016
Vi följer rutiner med
avvikelsehanteringen enligt Mölndal
Stad. Dessa avvikelser skickar vi in centralt till Vård- och omsorgsnämnden
som i sin tur följer upp i hela Mölndal och redovisar till sin nämnd.
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Casa Berget Avvikelser 2016
Allvarighetsgrad
Måttlig; 15

Betydande; 3
Katastrofalt; 0

Mindre; 81

Mindre

Måttlig

Betydande

Katastrofalt

Förbättringsarbete med avvikelser som skett under året 2016
CASA Berget under året 2016 i genomsnitt haft 80 vårdtagare, en ökning med ca
10 vårdtagare jämfört med 2015, dock dubbelt så många vårdtagare jämfört med
2014 då verksamheten hade bara ca 40 vårdtagare som vårt företag hjälpte med
hemtjänst.
Totalt var det 99 st
avvikelser som
inträffade, varav alla
99 st avvikelser
avslutades under året
2016. Där:
mindre
allvarlighetsgrad
inträffades 81ggr
måttlig
allvarlighetsgrad
inträffades 15 ggr
betydande
allvarlighetsgrad inträffades 3 ggr
2015 var en tydlig minskning på hela (48%) av avvikelser jämfört med 2014 när
det inträffade 99 avvikelse på genomsnitt 40 vårdtagare.
2016 verksamheten följde målet med förbättringsarbetet när gäller avvikelser som
ledde till att inte avslutades katastrofalt en enda avvikelse som ett ärende.
Framför allt har det skett en minskning på fall och på medicinavvikelser.
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Det kan det bero på:

Avvikelser- allvarighetsgrad år 2014, 2015 och
2016
81
81
100
50
0

-

-

3

12
14

Mindre
År 2014
78

-

15

78

0

6
6

1
2

År 2016
År 2015
År 2014

Måttlig BetydandeKatastrofalt
14
6
2

År 2015

81

12

6

1

År 2016

81

15

3

0

Att verksamheten har arbetats systematiskt för att bedöma om det finns
risker om att negativa händelser kan inträffa för den
enskilde. Att inventera, prioritera, fastställa och
hantera risker, är en ständigt pågående process som
är en viktig del i det förebyggande arbetet. Med ett
förebyggande arbete har vi dem eventuella riskerna
identifierats i ett tidigt skede innan negativa
händelser inträffades.
Att verksamheten har köpt in 6 datorer
under år 2016 och anordnat intern utbildning om hur
man skriver avvikelser samt följde Mölndal Stad
riktlinje och Lathund vilket visar och handleder
personalen i DF Respons för att rapportera avvikelse.
Att flera av medarbetarna har varit i
verksamheten i flera år och har
fått en bättre rutin och
erfarenhet att hantera
kundernas mediciner,
Samverka med kommunens
aktörer förbättrades vilket ledde
en minskning av fall.
Att verksamheten har förbättrat
kontinuiteten med APT för att
följa upp avvikelser i ett tidigt
stadie.
Att medarbetarna har varit på delegeringstest under året som är ett
utbildningstillfälle för var och en varje år. När medarbetaren får fler
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utbildningar efter några år, kommer
medarbetarna att bli ännu bättre och säkrare
att hantera mediciner samt att inte glömma
det. Framför allt att inte glömma det under
stressande förhållande.
Under 2014
har
vi haft 99
avvikelser.
Under 2015 har vi haft 79 avvikelser. Det var en
minskning med 48 %.
Under 2016 har vi haft 99 avvikelser, dock med
dubbelt så många vårdtagare än i 2015.
Under året 2016 av totala avvikelserna var 82% mindre
allvarliga vilket innebär mindre obehag, bristande tillit
eller obetydlig skada Året innan var av totala
avvikelserna 81 % mindre allvarliga. Ingen Lex Sara
eller Lex Maria inträffades under 2014,2015 eller 2016.

CASA Bergets mål för förbättringsarbete med
avvikelser 2017
Att minska avvikelserna med 10 procent. Främst genom att diskuteras vidare
avvikelse risker som kan uppstå på APT,
Att fortsätta med riksinventeringar för att på så sätt
förebygga att inte avvikelser sker.
Att fortsätta förbättra samarbetet med andra aktörer i
Mölndals Stad vilket kan leda till en minskning på olika
avvikelser.

Synpunkter,
beröm, klagomål
under 2016
Under år 2016 har vi
delat ut information till
alla våra kunder om
vart de kan vända sig vid synpunkter. I första
hand önskar vi om någon har synpunkter av
negativ bemärkelse säger till den personalen den berör.
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I andra hand har vi utökat vår telefontid på kontoret till dygnet runt. Vi tar emot
samtal dygnet runt om någon har synpunkter. Samtidigt presenterade Mölndals
stads klagomålsystem och broschyr på vår Inspirationsdag december 2016 då alla
våra kunder och anhöriga var inbjudna.

Förbättringsarbete med synpunkter som skett under året 2016
Under år 2015 eller 2016 har inga
synpunkter eller klagomål inkommit
skriftligen i kommunens system. Alla
synpunkter som beröm och klagomål
som har inkommit har skett:
- muntligt
- skriftligt
- genom vykort
- veckans ros i Mölndalsposten
- poesi på kundträffen
- genom e-mail
- på Julbordet/Verksamhetsberättelsen
under sammankomsten
Dessa beröm eller synpunkter och har varit
mycket positiva och eventuellt de få synpunkter i
negativ karaktär bemöttes eller åtgärdats på en
gång.
Under året 2016 hade vi en synpunkt i negativ
karaktär inlämnat till Vård- och omsorgsnämnden.
Synpunkterna har diskuterats med tjänstemän i
Mölndal Stad äldreomsorg och handlingsplan
lämnades in med förbättringsarbete.

Förbättringsarbetet med synpunkter har
gett resultat under 2016
Under december 2016 presenterades verksamhetsberättelsen till kunder och
anhöriga.
En handlingsplan tagits
fram om önskemål av
aktiviteter till kunderna.
Under 2016 har flera
aktiviteter som
uppskattades av
kunderna, som tex
matlagning, målarkurs,
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musikcaféer mm. Kunderna önskade sig utflykter och därför har vi valt att köpa in
2 st större Volkswagen bilar då vi kan enkelt sätta in två rullstolar och rullatorer.
Planen för 2017 uppdaterades:
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Datum
Måndagar
Jämna
veckor
Måndagar
Ojämna
veckor
Tisdagar
Onsdagar
Ojämna
veckor
Onsdagar
Jämna
veckor

Tid
10:00-12:00
Södra
Holtermansgatan 2
10:00-12:00
Södra
Holtermansgatan 2
10:00-12:00
Södra
Holtermansgatan 2
10:00-12:00
Södra
Holtermansgatan 2
10:00-12:00
Södra
Holtermansgatan 2

Torsdagar

10:00-12:00
Södra
Holtermansgatan 2

Fredagar
Jämna
veckor
Fredagar
Ojämna
veckor

10:00-12:00
Södra
Holtermansgatan 2
10:00-12:00
Södra
Holtermansgatan 2

Casa Berget Ekonomisk förening
Postadress
Södra Holtermansgatan 2
431 31 Mölndal

Telefon

031-272920

Aktivitet
Utflykter

Underhållare
Eva Svensson
Verksamhetsutvecklare

Bingo – bakning

Eva Ekberg
Aktivitetssamordnare

Musikcafé – bakning och kortspel

Eva Ekberg
Aktivitetssamordnare

Gör egna stearinljus
Kaffe och musikunderhållning

Stina Durling
Konstnär
Kund Casa Berget
Carmen Funkqvist
Författare
Kund Casa Bergets

Föredrag: Carmen Funkqvist läser
dikter och visar filmen om
kattugglan Katti. Kaffe och fika
serveras under föreläsningen.
Hur kan ny teknik användas i
äldreomsorgen? Smarta telefoner?
Facebook -Se vänner, barn, barnbarn
varje dag.
Målarklubb
Borås Superstars
Filmen om 6 pensionärer. Del.1

Telefax
031-272922

Eva Svensson
Verksamhetsutvecklare
Eva Ekberg
Aktivitetssamordnare
Erika Lörinczy
Verksamhetsledare
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Casa Bergets samverkar med flera skolor samt internationella
skolor
Under år 2016 har Casa Berget handlett 18 praktikanter som läser till undersköterskor, 4
sjuksköterskor från Finland och 2 studenter från
Socionomprogrammet. Målet med handledningen var att
elever och studenter får en praktisk förankring i sina
utbildningar samt att
Casa Berget har
vidare kunnat anställa
kompetent personal
under årets lopp. 6
undersköterskeelever
arbetar idag som
timanställda eller
ordinarie personal på
Casa Berget.

Samverkanspartner
Studium- Vård & Omsorg Göteborgs
Stad –
Vård och
omsorgsprogrammet arbetsplatsförlagda lärande (APL)
för vuxenstuderande
Katrinelundsgymnasiet - Göteborgs Stad -Vård och
omsorgsprogrammet arbetsplatsförlagda utbildning(APL)
MIROI- Vård och omsorgsarbete
Erasmus- City of Helsinki -Vocational Collegeinternationellt
Moa Lärcentrum- Vård och omsorgsprogrammetKomvux
Göteborgs universitet
Socionomprogrammet – 2 studenter som gjorde
fältstudier under våren 2016.
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Personalvård under 2016
Kickoffkväll 24 maj
Under 2016 har vi haft en trevlig
Kickoff kväll den 24 maj som
avslutades med middag på Stena
Danica. Det har deltagits 25
personal. En av personalen gifte sig
och firades samtidigt.
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Julbord 25 november
Vi har haft ett mycket lyckat julbord den 25 november för personalen i Restaurang
Valand. Det har deltagit 30
personal.

Utbildningar sammanfattning
Personalen har haft flera utbildningar så som
dokumentationsutbildning,
förflyttningsutbildning, värdegrundsutbildningar
samt har vi fått bidrag från Mölndal Stad för
stimulansmedel då vi kunde utbilda personal i
bemötande hos våra kunder.
Dessa utbildningar presenteras längre ner i
verksamhetsberättelsen.
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Inspirationskväll Julbord med kunder
och egna familjer
Vi har haft en stor inspirationskväll med
sammankomst, julbord och
verksamhetsberättelse fredagen den 09
december på Stensjökyrkans församling.
Personalen lagade maten och alla kunder
var inbjudna, samt personalen med sina
familjer. Verksamhetsledaren har berättat om
året som har gått med bilder på Powerpoint
presentation. Vi gick genom hanteringen av
klagomål och synpunkter. Sammankomsten var mycket trevlig och det har deltagit
ca 80 personer.

Arbetskläder
All personal har fått fina
t-shirtar, vår jackor,
höstjackor och
vinterjackor. Vi lyckades
köpa in mycket billig, för
ca 300 - 400 kr/st
Sebago jackor i röda och
vita färger, originalpris
2500 kr/ st. All personal
var mycket nöjda med
arbetskläderna.
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Bilar
Under årets lopp vi bytte ut en Toyota bil till 2 st Volkswagen bilar. Dessa bilar är
lite större och starkare och rymmer 2 rullstolar och 2 rullatorer. Vi har haft 7 bilar
under årets lopp samt 3 cyklar som användes kontinuerligt och förenklade

medarbetarna med att ta sig från en kund till
den andra snabbast som möjligt.
Till alla bilar har vi anskaffat
parkeringstillstånd från Mölndal Stad så man
slapp betala parkering vid besöken som har
varit tidigare ett stressmoment. Ett tillstånd
kostar 4000 kr/bil/år.
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Arbetsmiljöenkät
Det gjordes en
arbetsmiljöenkät inom
verksamheten under
december 2016. Enkäten
skapades på
www.enalyzer.com, en
gratis enkätundersökning
genom internet.
40 personal fick frågorna
genom e-mail och kunde
besvara anonymt. 26
personer besvarade
frågorna.
24 personer svarade att
det var en bra arbetsmiljö,
2 personer var mindre positiva.
Sammanlagd besvarades 29
frågor. Frågorna var tagna från
arbetsmiljöverkets hemsida.
Se några bilder från
undersökningen nedan samt
undersökningen i sin helhet i
bilaga.
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Casa Bergets ekonomi under 2016
Fleraårsöversikt mellan 2012- 2016, hänsyn till personalkostnader i förhållande till
omsättning.
Casa Berget har drastiskt ökat beställningen från kunderna i Mölndal. Detta ställde
krav på oss som verksamhet med att nyanställa personal kontinuerligt. Under
2016 har 80 personal fått lön och bidragit sig med Casa Bergets framgång.

Axeltitel

Fleraårsöversikt mellan 2012-2016
personalkostnader i förhållande till
omsättning
16 000 000 kr
14 000 000 kr
12 000 000 kr
10 000 000 kr
8 000 000 kr
6 000 000 kr
4 000 000 kr
2 000 000 kr
0 kr
Intäkter

2012

2013

2014

2015

2016

1 436 004 kr 6 066 536 kr 8 929 470 kr 11 013 362 k 13 479 150 k

Personalkostnader 1 161 797 kr 4 757 595 kr 8 028 283 kr 9 380 356 kr 11 520 540 k

Beställningen och faktureringen av hemtjänst och ledsagning timmar
2016
Målet under 2016 var att bevara beställningstimmarna runt 2000 timmar men inte
öka drastiskt efter det. Vi ansåg att mellan 2000 – 25000 timmar kan vi erbjuda en
kvalitet till våra kunder som vi kan fullfölja på bästa sätt. Därför har vi lagt en tack
sedan februari 2016 på våra beställning och sedan efter är vi fullbelagda. Detta
informerar kommunen om de nya kunder som efterfrågar Casa Bergets tjänster.
Beställningen som avser hemtjänst i december månad var 2 322 timmar , en
minskning med 60 timmar jämfört med november då var 2382 timmar, dock en
minskning med 305 timmar jämfört med oktober månad , då var 2627 timmar.
Ledsagning ökades från 40 timmar till 92 timmar i december.
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Beställda och fakturerat timmar jul 2015-dec 2016
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dec-15

nov-15

okt-15
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aug-15

0,00
jul-15

0,00

Summa beställning

Summa Fakturerat

Linjär (Summa beställning)

Expon. (Summa Fakturerat)

Fakturering 2016
I december 2016 för elfte gången har Casa Berget fakturerat över en miljon för
utförda tjänster under en och samma månad (inkl HHT och ledsagning). , ca
1 042 759 kr i december 2016
1 060 582 kr i november 2016
1 172 680 kr i oktober 2016
1 064 184 kr i september 2016
Under januari 2017 lönerna kostar 945 599 kr inkl skatt och avgifter.
2016
jan-juni
jan-16
feb-16
mar-16
Beställda
timmar
hemtjänst
2 002,11
2 036,27
2 264,00
Ledsagning
92,18
37,62
66,17
Anhörig
86,28
78,33
86,28
Summa
beställning
2 180,57
2 152,22
2 416,45
Omsorg
fakturering 820 865,00 834 870,00 928 281,00
Ledsagning
fakt
24 366,00
9 932,00 17 468,00
Anhörig fakt 25 366,00 23 029,00 25 366,00
Summa
871 791,00 867 831,00 971 115,00
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apr-16

maj-16

jun-16

2 393,00
72,37
0,00

2 502,00
87,17
0,00

2 480,00
89,17
0,00

2 465,37

2 589,17

2 569,17

1 021 811,00

1 068 354,00

1 059 387,00

19 974,00
0,00
1 041 785,00

24 059,00
0,00
1 092 413,00

24 610,00
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1 083 997,00
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Fakturerat
2016
juli-dec
jul-16
aug-16
sep-16
okt-16
nov-16
dec-16
Beställda
timmar
hemtjänst
2 393,00
2 389,00
2 385,00
2 627,00
2 382,00
2 327,00
Ledsagning
79,58
79,58
86,99
95,61
40,00
90,00
Anhörig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summa
beställning
2 472,58
2 468,58
2 471,99
2 722,61
2 422,00
2 417,00
Omsorg
fakturering 1 021 811,00
1 020 103
1 018 395
1 121 729
1 017 114 993 629,00
Ledsagning
fakt
21 964,00
21 964
24 009
26 388
26 388
24 840,00
Anhörig fakt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Summa
Fakturerat
1 043 775,00 1 042 067,00 1 042 404,00 1 148 117,00 1 043 502,00 1 018 469,00

Casa Bergets Resultat och balansräkning 2016

Preliminär resultatrapport. Bokslut under pågående arbete.
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CASA Berget omsätter som tidigare berättat ca 1 100 000 kr/månad. 90 % av
utgifter går till personalkostnader. I genomsnitt 50 medarbetare har fått lön/månad
under 2016.

Personalekonomi
Under årets lopp har vi fokuserat att kunna månadsanställa all personal som
täcker grundscheman. Korttidsvikarier anställdes vid sjukfrånvaro eller
semesterperioden under sommaren och julen. Vi hade även en högre
beställningsperiod då vi gick upp på 2600 timmar på beställning, då behövdes
under en period anställas flera timanställda.
Under 2016 har vi minskat avsevärt timanställda och höjt antalet månadsanställda.
Se bilden nedan.
Medeltal
anställda

Ordinarie
Årsarbetare
Män 4,3
Kvinnor 16
Totalt 20,3

Totalt, Medeltal
Timanställda anställda
Årsarbetare
TotalaÅrsarbetare
Män 1,1
5,4
Kvinnor 2,9
18,9
Totalt 4
24,3

Flerårsöversikt -Medeltalet anställda Casa Berget 2016
Medeltalet
Anställda
Män
Kvinnor
Totalt

2013
1
8
9

2014
3
18
21

2015
4
24
28

2016
5,4
18,9
24,3

Antal personal som arbetade på Casa Berget 2016 var 36 månadsanställda och
43 timanställda/sommarvikarier. Flera av dessa timanställda fick
månadsanställning under årets lopp. Ej inkluderat styrelsemedlemmar.
Totalt 80 medarbetare som fick kontrolluppgifter under året 2016.
Månadsanställda antal 2016
Man
Kvinna
Summering månadsanställda
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10
7
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43
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Personal, sjukfrånvaro, semestrar under 2016
Sjukfrånvaron på Casa Berget ek.f. för år 2016 sjönk drastiskt mellan januari och
augusti från 8,30 procent till 0,23 procent. Mellan augusti och oktober ökade
sjukfrånvaron återigen något, sedan sjönk fram till slutat av året signifikant.
I genomsnitt var sjukfrånvaron år 2016 i Casa Berget 2,56 procent som är
mycket låg jämfört med rikets sjukfrånvarostatistik.
Totalt 49 personer fick ut lön i december (exklusive 3 styrelsemedlemmar) samt
8 nya praktikanter som har arbetat även som timanställda och har bidragit till Casa
Bergets framgång i december 2016. Totalt har 80 personer bidragit till
verksamhetens framgång under 2016.

Sjukfrånvaro under 2016

Sjukfrånvarorapport 2016 - i genomsnitt var
2,56 %

dec-17

nov-17

okt-17

sep-17

aug-17

jul-17

jun-17

maj-17

apr-17

mar-17

feb-17

1,87%

jan-17

dec-16

nov-16

okt-16

sep-16

aug-16

jul-16

jun-16

maj-16

apr-16

mar-16

feb-16

jan-16

9,00%
8,00% 8,30%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,84%
3,28%
3,00%
2,99%
2,33% 2,29%
2,00%
1,27%
1,00%
0,94%
0,48%
0,44%
0,23%
0,00%

Semesterdagar
Personalen på Casa Berget har haft huvudsemester under sommaren eller vid
önskemål. All semesterdagar beviljades när medarbetarna önskade. I slutet av
december har flera personer haft fortfarande semesterdagar kvar. Man har tagit ut:
55 semester dagar i december
54 semester dagar i november
24 semester dagar i oktober
17 semester dagar i september
124 semester dagar i augusti
108 semesterdagar i juli månad.
2017 januari betalades ut utterliggare 35 sparade semesterdagar från 2016. Alltså
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totalt blev det en kostnad på 90 semesterdagar för december som betalas ut i januari
lönen. Ytterliggare har flera personer sparade semesterdagar.

Statliga bidrag 2016 – nära samarbete med Arbetsförmedlingen.
Som socialt företag och med hjälp av statlig bidrag har vi möjlighet att anställa fler
personal som har varit långtidsarbetslösa och känner utanförskap. Dessa personer
behöver kontinuerligt handledning.
Den totala statliga bidrag år 2016 var 861 436 kr. ( december bör rättas , det
fattas från resultatrapport)
2016
Statliga
bidrag

jan-16
0

feb-16
111 261
kr

mar-16
84 653
kr

apr-16
119 467
kr

maj-16
88 467
kr

jun-16
51 874
kr

2016
jul-16 aug-16 sep-16 okt-16
nov-16 dec-16 Totalt
Statliga 42 480 65 996 76 385 58 621
84 117 78 115
861 436 kr
bidrag
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Statliga bidrag 2016 – nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Casa Bergets Produktivitet 2016
Sammanställning Produktivitet 2016
Casa Berget har en produktivitet på 66,49 procent för 2016. Den totala beställningen var
29 339 timmar.
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2016
Beställda
timmar
Produktivitet
jul-16
2472
71,24%

jan-16

feb-16

mar-16

apr-16

maj-16

jun-16

2180
2152
2416
2465
2589
2569
67,80% 62,99% 67,33% 71,17% 67,62% 69,69%

aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 Totalt
2469
2471
2722
2422
2412
29 339,00
68,50% 63,86% 67,90% 57,72% 62,08%
66,49%

Casa Berget -Produktivitet 2016
80,00%
71,24%
71,17%
70,00% 67,80%
69,69%
68,50%
67,90%
67,62%
67,33%
63,86%
62,99%
62,08%
60,00%
57,72%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Produktiviteteten på slutet av året har minskat pga. medarbetarna har varit på
utbildning. Utbildningen genomfördes utifrån ett kompetens- och
kvalitetsförhöjnings faktor för verksamheten, dock påverkade det negativt resultat
för produktiviteten.
Målet inför 2017 är att bibehålla produktiviteten samtidigt fortsätta utbilda
personalen enligt Mölndalstads riktlinjer.
Totalt har 80 personer under 2016 bidragit till verksamhetens framgång.

Viktigt utvecklingsarbete under 2016, som förbättrat vården och
omsorgen för våra kunder
Kompetens och profilering
Våra medarbetare har utbildning och erfarenhet från vård-, omsorgs- och
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serviceyrken.
Förutom svenska talar de flesta av oss även finska. Några av oss kan ungerska,
arabiska, polska och thailändska.

Verksamhetsutveckling
Inom organisationen pågår en ständig verksamhetsutveckling och
kundundersökning som är grunden av vår kvalitetsförbättring. Kvaliteten skall
utgå från värdena i vår människosyn, vårdfilosofi och vision.

Ledningssystem för kvalitet under 2016
Vård- och omsorgsverksamheten har ett utvecklat kvalitetssystem. Detta skall vara
ett stöd i verksamheten men också ett kontrollsystem för att verksamheten når upp
till de ställda kraven.
Vi har arbetat flitigt med vårt
ledningssystem för kvalitet. Vi leder
företaget med rutiner som finns i
ledningssystemet. Dessa rutiner är
kända av alla medarbetare. Varje
månad finns som en stående punkt
på APT (arbetsplatsträff) med
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 Handledarens 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

Utbildningar under 2016
Dokumentation i ProCapita - Individiduell utbildning och uppföljning.
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24 maj 2016 har Mölndal Stads systemansvarig utbildat handledarna Marie,
Kristin, Helen, Balázs, Rebecca och Irina om hur man dokumenterar
journalanteckningar genom affärssystemet Procapita.
Under hösten 2016 utbildades all personal genom handledning dagligen mellan
14.00-16.00.
Syftet med utbildningen
Tidigare journalanteckningarna gjordes av
samordnarna i andrahandsinformation från
personalen från fältet. Under våren 2016 har vi
börjat lägga fokus på att utbilda all personal inom
ProCapita journalsystem.
Personalen har under våren 2016 lärt sig dokumentera Informationsöverföringen
via Procapita:

Utbildning i läkemedelshantering 2016
48 personal utbildades under 2016 inom läkemedelshantering. All personal har fått
godkänt medicindelegering, 7 personer har fått även insulindelegering.
Vård- och omsorgsförvaltningen
erbjuder utbildning i
läkemedelshantering för personal
som behöver delegering. Efter
avslutad utbildning ska
delegeringsprov genomföras.
Delegeringsprov skal förnyas varje
år.
Syftet med
utbildningen
Syftet är att ge grundkunskap i läkemedelshantering samt
en inblick i vård-och omsorgsförvaltningens ledningssystem
för kvalitet.

Utbildningar och studiecirklar inom Värdegrund
och värdighetsgarantier
Den 1 januari 2011 infördes en värdegrund i
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socialtjänstlagen. Den värdegrund som framgår av 5 kap 4 § första stycket kallas
nationell värdegrund. Alla personer som får äldreomsorg ska få leva ett
värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen
bland annat värna om och respektera den enskilde personens rätt till privatliv och
kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.
Syftet med den nationella värdegrunden är att tydliggöra de etiska värden och
normer som bör vara grunden för arbetet inom äldreomsorgen.

Värdegrundsarbete på Casa Bereget
Under 2016 gjordes en stor satsning på värdegrundsarbetet, bland annat genom
föreläsningar för all personal inom Casa Berget och utbildning för
värdegrundsledare och verksamhetsledare.
Därefter har utvecklingen av
värdegrundsarbetet fortsatt med
föreläsningar och samtalsgrupper genom
värdegrundcirklar. Målsättningen är att vi
ska få kunskap om socialtjänstlagens
nationella värdegrund och förstå hur vi kan
göra för att hela tiden förbättra vården och
omsorgen om de äldre i riktning mot ett
värdigt liv och välbefinnande.

Samtalsgrupper på Casa Berget
Värdegrundsledare leder
samtalsgrupper på sina
arbetsgrupper.
Medarbetarna i
samtalsgrupperna
samtalar tillsammans och
reflekterar kring vad som
är viktigt för att arbeta i
enlighet med den

nationella värdegrunden.

Lokala värdighetsgarantier i Mölndal Stad
Utifrån den nationella värdegrunden har vi tagit fram
lokala värdighetsgarantier. Syftet med
värdighetsgarantierna är att höja kvaliteten i
äldreomsorgen och att tydliggöra vad äldre, anhöriga
och kommuninvånare kan förvänta sig av
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äldreomsorgen.
Lokala värdighetsgarantier är ett frivilligt åtagande för kommunerna och en
satsning för att implementera den nationella värdegrunden i det dagliga arbetet
med äldre personer.
Vård- och omsorgsnämnden inom Mölndal Stad antog värdighetsgarantierna i
september 2013. Garantierna börjar gälla den 1 januari 2015.

Värdighetsgarantier för hemtjänst i Mölndal Stad
Detta är våra löften till dig som har hemtjänst.
Kontaktman Du får en kontaktman utsedd vid första personliga mötet med
personal. Du har rätt att byta kontaktman.
Genomförandeplan En individuell överenskommelse,
en så kallad genomförandeplan, upprättas inom fjorton
dagar efter att din hemtjänst startat. Du bjuds in till ett
samtal där du har möjlighet att påverka hur, när och på
vilket sätt du vill att stödet ska genomföras. Det ni
kommer överens om skrivs in i planen.
I planen ska det också stå
när ni tillsammans ska se
över hur planen har följts, minst en gång per år. Om du
tycker att planen behöver följas upp tidigare kan du
begära det.
Kontinuitet När genomförandeplanen upprättas har
du en dialog med personalen om hur du ser på antalet
personer som kommer hem till dig för att ge stöd. Det ni
kommer fram till skrivs in i din genomförandeplan.
Hemtjänsten planeras sedan utifrån dina
omsorgsbehov.
Vi bär legitimation All personal som kommer hem till
dig bär alltid väl synlig fotolegitimation.

Värdegrundsföreläsning – Anhörigstöd 8 mars – 7 april 2016
Personal inom vård- och omsorgsförvaltningen även all
personal i Casa Berget har under våren (8 mars – 7
april) erbjudits en föreläsning av Gunilla Matheny kring
anhörigstöd. 28 personal från Casa Berget har lyssnat
på 3 timmars storföreläsning på Kulturhuset Möllan.
Vi fick 15 600 kr bidrag från Mölndal Stadför
vikariekostnader.
Syftet med utbildningen
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Att stödja anhöriga är ett ansvar för oss alla som
arbetar inom vård och omsorg. Att ge våra
brukare, klienter och patienter en god vård och
omsorg innebär en trygghet inte bara för den
enskilde, utan också för de anhöriga. Gunilla
Matheny, distriktssköterska med mångårig
erfarenhet av anhörigstöd. Utbildningen har:
Gett kunskap om hur man skapar
bästa, möjliga samarbete mellan personal och
de personer som vårdar eller stöttar en
närstående.
Visat på konkreta metoder för anhörigstöd ifrån det första mötet med den
anhörige till anhörigstöd vid livets slut.
Har gett en vägledning för hur rutiner för anhörigstöd och
anhörigsamverkan kan utformas på den egna arbetsplatsen.
För det fortsatta arbetet inom värdegrunden och kontinuitet på Casa Berget utifrån
ett anhörigperspektiv fick vi en bok ”Att utveckla anhörigstöd” av föreläsare
Gunilla Matheny. Detta användes på årets värdegrundcirklar på Casa Berget.

Utbildning för nya värdegrundsledare – 26 maj 2016
Vårens värdegrundsutbildning med Egon
Rommedahl, teolog, psykoterapeut och
handledare ägde rum den 26 maj 2016.
Från Casa Berget utbildades Balázs och
Eunice. Utbildningen anordnare Mölndal
Stad.
Syftet med utbildningen
Syftet med utbildningen var att ge
metoder, verktyg
och inspiration för
det fortsatta arbetet
med att driva
förvaltningens och Casa Bergets värdegrundsarbete.

Värdegrundföreläsning – Från man till människa – 6
dec 2016
Casa Berget Ekonomisk förening
Postadress
Södra Holtermansgatan 2
431 31 Mölndal

Telefon

031-272920

Telefax
031-272922

E-post
casaberget@telia.com
Hemsida: www.casasverige.com

Organisationsnummer
769624-9734

MÖLNDALS STAD

55(64)

Casa Berget – extern utförare
Vård- och omsorgsförvaltningen

2017-03-01

Marie och Susanne har deltagit på en
storföreläsning med Claes Schmidt.
Syftet med föreläsningen
Claes Schmidt höll en underhållande och
interaktiv inspirationsföreläsning om de normer
och värderingar som styr våra liv och hindrar oss
från att tänka logiskt. De flesta vet att
oliktänkande är positivt, utvecklande och rent av
livsnödvändigt för ett levande samhälle. Trots det
låter vi rädsla, nedärvda normer och gamla
tankesätt styra våra liv.
Föreläsningen var en blandning av humor och
allvar, fakta och fiktion, inspiration och erfarenhet,
med det primära syftet att uppdatera och bredda
vårt sätt att tänka.

Förflyttningsutbildning februari- juni 2016
11 medarbetare (Susana, Christina, Rebecca, Irina, Wiveca, Kerstin, Birgitta, Eija
W, Eija H, Eunice och Eva-Maria) har deltagit i grundläggande utbildning i
förflyttning ur ett rehabiliterande perspektiv. Anordnare Mölndal Stad.
Syftet med utbildningen
Teoretisk genomgång och praktisk träning av kroppskännedom, ergonomi
Vardagsrehabilitering
Manuella förflyttningar med och utan hjälpmedel
Förflyttning med lyft
Hjälpmedel

Genomförandeplan enligt IBIC (Individens behov i centrum) – 26 sept,
29 sept och 3 okt 2016
Utbildning för samtliga
enhetschefer, verksamhetsledare
inom område hemtjänst,
dokumentationsutbildare under en
halvdag inför införandet av IBIC
(Individens behov i centrum) i
verksamheten.
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Under utbildningen har deltagit Erika, Eva, Marie och Suzy.
Syftet med utbildningen
Syftet med utbildningen är att ge
ledarna kunskap kring Individens
behov i centrum, hur
implementeringen av upprättande
och uppföljning av
genomförandeplaner enligt IBIC
samt roll som verksamhetsledare,
dokumentationsutbildare i
processen. genomföras samt rollen
som dokumentationsutbildare i
processen.
»

Statsbidrag för kunskapssatsning inom äldreomsorgen och
funktionshinderområdet 2016
Samarbete mellan Mölndal
Stad och Casa Berget ek.
förening.
Casa Berget ansökte medel för
kunskapssatsning från Mölndal
Stad. Vård- och
omsorgsförvaltningens
fördelade stimulansmedel för
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kunskapssatsningen inom äldre- och funktionshindersområdet 2016 och Casa
Berget fick 71 000 kr i form av:
Medel till vikariekostnad i 9 600 kronor
kostnad för kompetens-utvecklande insatser i form av 61 100 kr.
Bakom ansökan står vår vice ordförande och anhörig Martin Robekowski.

Utbildning 1. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 5 dagar – 25
sept – 20 nov
Utbildning 1: Helen Sandheden, Balázs Répás
Anordnare är Humanova
http://www.humanova.com/seminarier-kurser/goteborg/act/
ACT, eller Acceptance and Commitment Therapy, har
under senare år uppmärksammats som en lovande
psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden
såsom depression, ångestproblematik, missbruk och
trauma.
ACT, Acceptance and Commitment Therapy, lyfter fram
balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre
perspektivtagande/ mindfulness och aktiv handling. På det
inre planet handlar ACT
primärt inte om att förändra
tankar och känslor och
tänka mer ”positivt”, utan snarare att förändra
förhållningssättet till de tankar, känslor och minnen
man faktiskt har – så att de blir mindre hämmande
för de handlingsval man helst vill göra.
ACT har ett värde inte bara som psykologisk
behandlingsform, utan också som
förändringsmetod och livshållning i bredare
mening, i riktning mot meningsfullhet. ACT ger
verktyg både på det inre och det yttre planet.
Denna kurs kommer att belysa dessa olika
användningsområden av ACT – som en
annorlunda terapiform, ett sätt att befrämja förändring och meningsfulla
handlingsbeslut – och som livshållning i vardagen.
Kursen förenar teori och praktik och ger stort utrymme för lärande i
självupplevelsens form, genom övningar där man själv får pröva på verktyg,
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tekniker och metaforer inom ACT.
Kursens syfte och mål
Kursen syfte är att ge en fördjupning i
ACT som metod, samt att deltagaren
efter genomförd utbildning ska kunna
lägga till fundamentala ACT-principer i
det egna klientarbetet. ACT metoden
har under senare åren
uppmärksammats som en lovande psykologisk behandlingsmetod inom en rad
områden såsom depression, ångestproblematik, missbruk och trauma.

Utbildning 2. Grundutbildning i motiverande samtal (MI) – 3 dagar - 9,
10 och 11 nov
Utbildning 2: Airen Bergqvist, Rebecca Björkman, Irina Hofstedt, Kirsi
Jesiöjärvi, Eunice Bongaciso-Hallberg
Anordnaren är Humanova: http://www.humanova.com/seminarierkurser/goteborg/grundutbildning-i-motiverande-samtal-mi/
Motiverande samtal (MI) är en klientcentrerad,
förändringsinriktad, evidensbaserad och
samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal
om förändring som utvecklats av forskarna
Miller och Rollnick.
MI, 3-dagars kursen i Göteborg har en praktisk
inriktning. Du får teori och praktisk träning i en
pedagogisk följd så att du använda motiverande
samtal i ditt arbete och dagliga behov. Delar av övningarna utgår från praktiska
exempel från dagligt användande.
Syftet med MI
Metoden är att väcka och förstärka den
inre motivationen till förändring genom att
utforska klientens egen syn på sin
problematik. Grunden är att bedöma
motivation, samt lära sig tekniker för att
stimulera och lyssna till klientens ”prat”
om förändring och förstärka det som leder
i en positiv riktning. Man lär sig även att
förebygga och hantera motstånd.
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Träna praktiska exempel från
dagligt användande
MI med praktisk inriktning
innebär att du teoretiskt och
praktiskt i en pedagogisk följd
får träna dig att använda
motiverande samtal efter dina
dagliga behov. Delar av
övningarna utgår från praktiska
exempel från dagligt
användande. Du får även
möjlighet att inkomma med
egna exempel från din verksamhet. Vi tränar tillsammans och du får lära dig att
koda samtal för att säkra upp att du är på
rätt väg.

Utbildning 3. Våga tala, våga
lyssna, våga synas, våga se –
Vardagsretorik – 12 och 13 nov
2016
Många människor är rädda för att tala inför en grupp, eller för att bli tittade
på.
Utbildning 3 : Kerstin Gustafsson, Wiveca Aronberg, Susanna Pietikäinen,
Liisa Vuono, Eija Hännikäinen Sensus:
I den här helgkursen fick man träna på att
slappna av när man ska tala inför/stå framför
andra och att framföra ditt budskap med större
säkerhet.
I olika övningar fick man träna på att tala i olika
vardagliga samtalssituationer och undersöka
samtalets mekanismer. Hur talar man ledigt om
väder och vind? Hur klagar man på en felaktig
vara? Hur läser man en dikt? Hur håller man ett
hyllningstal?
Syfte och mål
Man fick träna på att lyssna och ge respons till
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andra talare. Kursen tar upp vad kommunikation mellan människor innebär,
faktorer som påverkar talare och lyssnare, samt kroppsspråkets betydelse.
Ledare: Agneta Arpi. Hon arbetar som lärare, dramapedagog och skådespelare.
Hon är även utbildad symbolpedagog.

Internationellt samarbete med
S.D.E och E.D.E.
Europas befolkning blir äldre och
äldre och kostnaderna för en
högkvalitativ vård och omsorg stiger
oavsett socialpolitiska system och
strukturer. Att ge våra äldre
medborgare den vård och omsorg de
behöver är något vi bara kan
åstadkomma tillsammans.

S.D.E. Swedish Association for Directors and Providers of Long-Term
Care Services for the Elderly www.sde-eu.com
S.D.E. utgör en
plattform för utbyte
av idéer,
erfarenheter och
framsteg
beträffande vårdoch omsorgsarbete
för äldre.
Förhoppningen är
att, genom ett
gränsöverskridande
erfarenhetsutbyte, lära av varandras goda exempel, dela med oss av våra
problem, för att på så sätt gemensamt hitta vägar som krävs för att möta behoven
för Europas åldrande befolkning, idag och i framtiden. Låt oss lära av varandra
och arbeta tillsammans.
Tillsammans lyfter vi världens äldreomsorg!
S.D. E. är en ideell förening som drivs utan vinstintresse. S.D.E. vänder sig till
ledare på alla nivåer inom äldreomsorg inklusive korttidsboende, samt utförare av
serviceinsatser för äldre så som hemtjänst samt handikappsomsorg,
fortsättningsvis kallas tidigare nämnda grupper för utförare, som vill samverka
lokalt, nationellt och internationellt, genom att dela med sig av goda exempel av
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organisationsutveckling, finansiell styrning, ledarskap, kvalitetsutveckling och
hälsofrämjande åtgärder. Dess huvudsyfte är att skapa ett nätverk av svenska
utförare och att representera svensk äldreomsorg internationellt, samt att vara
bärare av internationell forskning rörande äldres livsvillkor och sociala situation.
Föreningens
mål är att
etablera en

sammanslutning av svenska utförare och att främja samarbetet mellan dessa ur
ett internationellt perspektiv, genom medlemskap i den europeiska organisationen
E.D.E., European Association for Directors and Providers of Long-Term Care
Services for the Elderly.
http://www.ede-eu.org/en
Genom medlemskap i
moderorganisationen
E.D.E., ska S.D.E.
representera föreningens
medlemmar på
internationell nivå.
S.D.E. var grundad den 6
maj 2008 av 7
enhetschefer inom
äldreomsorgen, med Erika
Lörinczy som ordförande och grundare, i samband med den I. Internationell
kongressen ”Let´s take care of elderly people together” i Borås. Kongressen hölls
med samarbete av E.D.E. och de inbjudna föreläsarna var från 14 olika länder.
S.D.E.:s främsta mål beträffande äldreomsorgsfrågor är:
•Stödja informationsutbytet om internationell utveckling beträffande sociala och
medicinska villkor for äldre.
• Samarbete och rådgivning till äldreomsorgsorganisationer på svensk och
europeisk nivå.
• Rådgivning till nationella sammanslutningar av utförare inom äldreomsorgen
beträffande vård och omsorg av äldre ur ett internationellt perspektiv.
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• Uppmuntra och stödja bildandet av fler samverkansgrupper/sammanslutningar
av utförare, som sedan kan söka medlemskap i S.D.E. Förmedla E.D.E.:s
internationella forskningsprojekt inom området äldreomsorg/handikappsomsorg
och ge råd hur de kan integreras på nationell nivå.
• Förmedla E.D.E.:s internationella sammanslutningars mål och arbete.
• Organisering av internationella möten, konferenser, utbildningar och studieresor.
S.D.E.:s främsta mål beträffande kompetensutveckling för utförare är:
Kompetenshöjning i ett nationellt såväl som internationellt perspektiv av utförare
inom svensk äldreomsorg.
Casa Berget är en av de verksamheterna som bevakar S.D.E. och E.D.E.
intresse. Erika Lörinczy, Casa Bergets verksamhetsledare sitter i E.D.E General
Board och har även suttit i 2 år i E.D.E. Executive Board , har föreläst i flera
internationella kongresser och är Sveriges rådgivare till Europeiska kollegor inom
S.D.E.

Systematiskt förbättringsarbete
CASA Berget har använt sig
av ett systematiskt
förbättringsarbete Lean
filosofin för att förbättra
vården och överträffa
kundernas önskemål samt för
att utveckla verksamheten
under år 2016.
Förbättringsarbetet ledde
även till höjd service och
tillfredställelse för våra
kunder. Bland annat vi har
tagit fram kontinuerliga processflöden för att föra upp
problemen till ytan och jämna ut arbetsbelastningen
som:
rutiner enligt Mölndal Stads riktlinjer
genomförandeplan enligt IBIC modellen
(Individens behov i centrum)
schemaläggning
personal logistik
boservice logistik
Ledarskap träffar medarbetarna på operativ nivå,
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leder verksamheten med vård och omsorgsfilosofi och lär medarbetare möta
kunderna på”rätt sätt” bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och
förbättra:

Vision
Vår vision är att alla våra kunder
och deras anhöriga ska känna
trygghet, tillit välbefinnande och
värdigt liv.

Vårdfilosofi
Vår vårdfilosofi är att Vård och
omsorg skall grundas på en
humanistisk människosyn, som
innebär att alla människor är unika och har lika värde. Vården sker i en
humanistisk tradition och utgår från kunskap och erfarenhet.
• Vi satsar på personalkontinuitet, bra bemötande som
att visa respekt, känslighet, omtanke och
tillgänglighet.
• Vi har som mål att bygga en nära relation till våra
kunder vi möter och till deras anhöriga för att man ska
känna trygghet och tillit.
• Vi skriver i dagböcker eller informationshäften
hemma hos er för att underlätta kommunikationen.
• Våra kunder har en kontaktperson som följer upp
genomförandeplanen utifrån dina omsorgsbehov.
• Vi arbetar med fokus på kvalitet och engagemang
utan vinstsyfte.

Värdegrund
Vår värdegrund är att Vi visar alltid respekt, värdighet och en gott bemötande.

Verksamhetsutveckling
Inom organisationen pågår en ständig verksamhetsutveckling (genom
Ledningssystem för kvalitet) och kundundersökning (Socialstrelsens
Brukarundersökning) som är grunden av vår kvalitetsförbättring. Kvaliteten skall
utgå från värdena i vår värdegrund, vårdfilosofi och vision.
Som stöd i Lean koncept använde vi verktyg, där medarbetarna ha fått förståelse
att de själva bygger upp företaget.
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Vidare har vi använt oss av förbättringskonceptet John P Kotters bok Leading
Change (Leda Förändring). Kotters åtta steg samt Total quality management,
TQM som ledder till ett engagemang för kvalitet.

Kvalitet:
Vår kvalitet leder till en framgångsfaktor som i sin tur leder
till konsekvent förbättringsarbete i hela organisationen och
genererar engagerade medarbetare.
Vi sätter våra kunder i centrum. Det är kunderna som
avgör vad kvalitet är.
Vi sätter medarbetarna i fokus. Medarbetarna måste vara
nöjda för att göra ett bra arbete för kunderna.
Vi baserar beslut på fakta. Alla beslut som rör kvalitet
baseras på väl underbyggda fakta och en noggrann
analys.
Verksamheten har under året fokuserat på ovan beskrivna processer genom att
mäta, analysera och förbättra vårdens och omsorgens processer. Företaget eller
organisationen har möjlighet på så sätt att uppnå högre kvalitet och skapa ett
högre kundvärde.
Mölndal den 1 mar 2017
Erika Lörinczy
Verksamhetsledare
CASA Berget
Eva Svensson
Verksamhetsutvecklare
CASA Berget

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