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Humana i korthet

8 000
Webbaserade utbildningar  
genomfördes 2016

9 000
KUNDER

60 000
Arbetsansökningar  
inkommer varje år

16 000
MEDARBETARE

74
Koncernens nöjd  
medarbetar index

3
LÄNDER

         
Vi erbjuder 
drygt 100 olika 
utbildningar.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med uppgift att ge människor ett bra liv.  
De tjänster som Humana erbjuder ryms inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans,  
äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. I Sverige är Humana marknadsledande 
inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. I Norge och Finland är Humana den näst 
största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg. 
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Kvalitet som gör skillnad
Humana arbetar för allas rätt till ett bra liv. För att lyckas med vårt arbete behöver vi fokuse-
ra på kvalitet, i allt vi gör. Ett av våra viktigaste målområden är kvalitativ verksamhet. Vi vill 
driva utvecklingen i branschen för att säkra hög kvalitet i alla tjänster vi levererar.

Syftet med denna redovisning, vår andra kvalitetsbe-
rättelse för koncernen, är att öppet och transparent 
dela med oss av hur vi utvecklar och stärker Humana. 
Vi visar statistik från egenkontroller och kundunder-
sökningar samt belyser hur vårt kvalitetsarbete funge-
rar i praktiken med några exempel. 

Under 2016 har vinster i välfärden varit fokus i  
debatten. Tyvärr saknas diskussionen och initiativen 
om kvaliteten i välfärden. Våra kunder och klienter 
har rätt till hög kvalitet, effektivitet och ansvarstagan-
de oavsett vem som utför omsorgen. Vi vill att både 
kommuner och landsting ställer höga kvalitets- och 
effektivitetskrav på alla utförare, även sina egna.

Humanas mål är att vara det självklara valet för den 
som har höga krav på kvalitet. Vi arbetar kontinuerligt 
och systematiskt med kvalitetsarbete för att leva upp 
till såväl kundens, beställarens som våra egna högt 
ställda förväntningar. Humanas kvalitetsorganisation 
är byggd utifrån verksamheternas behov och våra 
medarbetare som arbetar med kvalitet finns i våra 
verksamheter som kvalitetsombud. 

På Humana finns också kvalitetsutvecklare. De arbetar 
övergripande med bl.a. egenkontroller, uppföljning 
av avvikelser och utveckling av vårt gemensamma 
kvalitetsledningssystem. Men självklart bidrar alla 
medarbetare varje dag till att utveckla Humana och är 
därmed grunden för ständig förbättring av kvaliteten.

Under 2016 har vi utvecklat Humana Academy till 
ett nav för kompetensutveckling av våra medarbe-
tare. Humana Academy arbetar med utbildning och 

utvecklar olika former av lärande som ska passa våra 
olika verksamheter. De stöttar också medarbetare som 
deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Det saknas nationella övergripande modeller för att 
jämföra kvalitet. Det är därför svårt att få insyn i olika 
verksamheter, både offentliga och privata. Vi arbetar 
tillsammans med andra aktörer för att höja kvaliteten 
i hela omsorgssektorn. Humana bidrar genom att 
utveckla Vårdföretagarnas kvalitetsdeklarationer som 
har skapats för att öka transparensen i branschen. 
Humana Äldreomsorg har kvalitetsdeklarerat alla 
äldreboenden och vi är med och tar fram kvalitetsde-
klarationer inom våra andra verksamhetsområden.

Men – nyckeltal och mätningar i all ära. Det viktigaste 
kvittot på att vi levererar hög kvalitet är trots allt när 
våra kunder och beställare är så pass nöjda att de 
rekommenderar oss till andra.

Rasmus Nerman  
Vd 

Eva Nilsson Bågenholm 
Kvalitetsdirektör

Omsorgsföretaget Humana

VISION
Alla har rätt
till ett bra liv.

MÅLSÄTTNING
Den självklara utföraren  
av omsorgstjänster för  
kunder, klienter och 

 beställare med  
höga kvalitetskrav. 

MÅLOMRÅDEN
Kvalitativ verksamhet. 

Långsiktig och uthållig tillväxt. 
Attraktiv arbetsgivare.

Ansvarstagande
samhällsaktör.

VÄRDEGRUND
Engagemang, Glädje och 
 Ansvar är viktiga delar i  

vår värdegrund.  
Företagskulturen präglas  
av entreprenörskap och  

medarbetarnas  
egna ansvar. 

I dagens moderna välfärdssamhälle spelar omsorgen en  
central roll. En trygg uppväxt, lika möjligheter för funktions- 
hindrade och en bra ålderdom är saker som många tar 
för givet. För att samhället ska klara de krav som ställs krävs 
en mångfald av utövare som gemensamt sporrar till att höja  
kvaliteten, kunskapen och innovationskraften inom området. 
Som nordisk aktör med verksamhet inom omsorgens alla  
segment vill Humana ta en aktiv roll i den utvecklingen och  
på så vis bidra till att säkerställa morgondagens välfärd.

Annica
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Humanas affärsområden Humanas kvalitetsarbete
Nöjda kunder är det viktigaste inom Humana. Kvalitetsarbetet är därför vår högsta prioritet 
i alla affärsområden och på alla nivåer inom organisationen. Det omfattar allt från att varje 
medarbetare tar ansvar till att Humana som omsorgsföretag strategiskt arbetar med led-
ningssystem, systematisk uppföljning och egenkontroll. Vår förhoppning och ambition är att 
kvalitetsarbetet ska bidra till att skapa ett ännu bättre Humana, men också till att utveckla 
hela omsorgsbranschen.

Grundläggande hörnstenar
Vi har fyra grundläggande hörnstenar i vårt kvali-
tetsarbete: evidensbaserade metoder, individuella 
lösningar, hög kompetens och Humanas värdegrund.

Evidensbaserade metoder
Vård och omsorg ska i största möjliga utsträckning 
bygga på vetenskapligt underlag. Därför arbetar våra 
specialister aktivt med medicinsk och psykosocial vård 
och behandling samt omvårdnad utifrån evidensbase-
rade metoder. De hämtar stöd från nationella riktlinjer, 
forskning, kvalitetsregister och utvecklingsarbeten. 

Humana driver och medverkar i flera forskningspro-
jekt tillsammans med universitet och högskolor. Vi strä-
var efter att driva utvecklingen inom evidensbaserade 
metoder och målet är att sätta en ny, högre standard 
inom området.

Individuella lösningar
Alla har rätt till ett bra liv. Det är vår vision. För att 
leva upp till den låter vi alltid våra kunder och klienter 
komma i första hand. Alla våra verksamheter bygger 
på respekt för människors integritet och självbestäm-
mande. Ingen individ är den andra lik. Därför måste 
också våra lösningar vara individuella och unika. 

För att upprätthålla kvaliteten i vårt arbete behöver 
vi regelbundet ta reda på vad vi gör bra och vad vi 
kan göra ännu bättre. Därför genomför vi brukar- 
och kundundersökningar regelbundet. Vi mäter NKI, 

nöjd kund index, och gör riktade undersökningar till 
kommuner för att få deras syn på hur väl vi utför vårt 
uppdrag.

Hög kompetens
Humanas medarbetare är grunden i vår verksamhet. 
Därför är det viktigt att ge dem en tillfredsställande 
arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling, 
alltså förutsättningar för att de ska kunna göra ett bra 
arbete. Vi har många högutbildade medarbetare, 
inte minst med psykoterapeutisk kompetens. Bland 
våra medarbetare finns psykologer, läkare, socio-
nomer, jurister, sjuksköterskor, undersköterskor och 
behandlingsassistenter. En hög andel av våra medar-
betare har många års praktisk erfarenhet av vård och 
omsorg

Humanas värdegrund
Humanas värdegrund genomsyrar allt vi gör. I vårt 
arbete utgår vi alltid från våra värdeord engagemang, 
glädje och ansvar. Värdegrunden är vår etiska och 
moraliska plattform. Arbetet med värdegrunden är en 
central utgångspunkt såväl i den strategiska plane-
ringen som i den dagliga kontakten med kunder, 
klienter och beställare. Vår främsta konkurrenskraft är 
våra medarbetares engagemang, glädje och vilja att 
ta ansvar. Vi är övertygade om att en väl förankrad 
företagskultur med gemensamma värderingar ger 
våra medarbetare en riktning och mandat för att arbe-
ta med individanpassat bemötande och lösningsfokus 
i vardagen.

Individ & Familj
Humana erbjuder boende, vård och behandling
inom psykosocialt förändringsarbete och 
socialpsykiatri till familjer och individer inom  
alla åldersgrupper. I stort sett all verk samhet  
bedrivs i egen regi.

Äldreomsorg
Humana bedriver äldreomsorg inom två verksamhets- 
områden, äldreboenden och hemtjänst. Verksamheten 
drivs främst på entreprenad men boenden i egen regi 
utgör en växande del och är ett fokusområde för  
framtiden.

Övriga Norden
I både Norge och Finland är huvuddelen av  
Humanas verksamhet individ- och familjeomsorg  
till barn, unga och vuxna. I Norge bedriver 
Humana även personlig assistans sedan 2015.

Personlig Assistans
Humana erbjuder personlig assistans till personer  
med funktionsnedsättning för att de ska få möjlighet  
att leva ett liv som andra. Kunderna är i alla åldrar  
och finns i över 240 kommuner i Sverige.

Maryem

Vilde

May

Tim
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Humana Academy 
Under hösten 2016 har Humana Academy gått från att vara lärportalen där Humanas 
webbutbildningar samlades till att bli en koncerngemensam verksamhet som driver utbild-
ning, forskning och utveckling.

Humana Academys uppdrag är att bidra till en effektiv 
och kraftfull kompetensutveckling för Humanas med-
arbetare. Vi ska erbjuda kvalitetssäkrade kurser och 
utbildningar samt stödja och driva olika forsknings-
projekt. Vårt mål är att vara ett nav i koncernens stora 
hjul där alla anställda känner sig delaktiga.

Kvalitetssäkra och utveckla egen  
skolverksamhet
Forskning visar tydligt att en bra skolgång är vik-
tig för att få goda behandlingsresultat. Humana är 
huvudman för en förskola, fyra grundskolor och en 
grundsärskola. Vi är måna om att kvalitetssäkra sko-
lorna och vill utveckla skolverksamhet på fler platser. 
Under 2016 har vi därför bildat ett rektorsnätverk och 
en styrgrupp för skolorna. 

Vidareutveckla befintligt LMS (Learning  
Management System) 
Humana erbjuder ett stort antal utbildningar som 
administreras av många olika personer. För att stödja 
samordningen av våra utbildningar har vi under 
2016 börjat uppgradera vår lärportal. Det är en stor 
satsning som ska skapa ett kraftfullare LMS. Den nya 
lärportalen kommer bland annat lösa många av de 
utmaningar som samordning av många utbildningar 
innebär. Dessutom kommer det göra det enklare för 
vår HR-organisation att leda medarbetarnas kompe-
tensutveckling. 

Utveckla befintligt kursutbud 
Humana har ett stort utbud av utbildningar som ska-
pats i olika delar av koncernen. Vi har börjat inventera 

och se över dem för att kunna ge dem en gemensam 
profil innan de flyttas till den nya lärportalen.

Under hösten har det varit stor efterfrågan på utbild-
ningar inom bland annat motiverande samtal (MI) och 
Connect. Det externa intresset för våra utbildningar 
ökar konstant och vi planerar för att marknadsföra 
några av dem externt.

Utveckla fler webbaserade utbildningar och  
mikrolärande
Våra internutbildningar är mycket uppskattade och 
gör oss till en attraktiv arbetsgivare. Detta har lett till 
en stor efterfrågan på fler webbproduktioner. Därför 
vill vi fortsätta ta vara på de tekniska lösningar som 
finns och utveckla det flexibla lärandet. Vi kommer att 
kunna leverera fler kostnadseffektiva utbildningar till 
fler målgrupper.  

Samverka med externa utbildningsaktörer
Vi vill samverka än mer med andra och har under 
2016 börjat bygga ett nätverk av andra utbildningsle-
verantörer och lärosäten. Vi prioriterar aktörer som är 
flexibla i lärandet och kan möta våra krav på distans-
lärande och tekniska lösningar.

Skapa och fördjupa FoU-verksamhet
Humana medverkar i ett nytt forskningssamarbete 
med andra företag och myndigheter som leds av SP, 
Sveriges tekniska forskningsinstitut med finansiering 
från Vinnova. Syftet är att hitta metoder för att minska 
fallskador hos äldre. Vi bidrar genom att öppna upp 
våra verksamheter inom äldreomsorgen för observa-
tioner, intervjuer och testning av utbildningsinsatser. 

Kvalitetsorganisation
Vår centrala kvalitetsorganisation består av 25 
medarbetare. Deras uppgift är att säkerställa att våra 
verksamhetsområden har de verktyg och system de 
behöver och att kompetensutveckling och kunskaps-
överföring mellan enheter, verksamhetsområden och 
länder fungerar väl. De rapporterar till ledning och 
styrelse på månatlig basis.

Systematiskt kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet är ständigt pågående och vi arbetar 
för att alltid utvecklas. Vi följer upp, utvärderar och 
förändrar vår verksamhet kontinuerligt. 

Avvikelser
På Humana uppmuntrar vi aktivt våra medarbetare 
att rapportera avvikelser för att kunna utveckla och 
förbättra verksamheten. En avvikelse är antingen en 
händelse som medfört skada för kunden/klienten 
eller ett tillbud, alltså en händelse som hade kunnat 
medföra skada.

Det är svårt att avgöra hur många avvikelser som är 
optimalt för en verksamhet. Ett högt antal avvikelser 
kan betyda att verksamheten inte fungerar optimalt, 
men det kan också betyda att verksamheten är mycket 
noggrann med att rapportera sina avvikelser. Det 
viktiga är att det finns en tillåtande attityd och att alla 
avvikelser uppmärksammas, analyseras och diskuteras 
på arbetsplatsen.

Maud
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Vår viktigaste resurs
Humanas medarbetare utgör grunden i vår verksamhet. Det är tack vare dem vi kan levere-
ra tjänster med hög kvalitet. Vi gör årliga medarbetarundersökningar för att utveckla Huma-
na och ge medarbetarna möjlighet att vara delaktiga i det arbetet. Under 2016 gjorde vi för 
första gången en gemensam undersökning för hela företaget.

Undersökningen är ett viktigt verktyg där alla medar-
betare kan ge synpunkter på företagets gemensamma 
arbetsmiljö- och förbättringsarbete. Resultaten finns 
tillgängliga för alla chefer och kommuniceras på varje 
arbetsplats. Varje enhet ska definiera utvecklingsområ-
den och upprätta en handlingsplan som följs upp efter 
tre månader.

Våra medarbetare har fått möjlighet att svara på en 
webbaserad enkät. Hela 76 procent svarade. Det ger 
oss ett bra underlag för att förstå våra medarbetares 
inställning och goda möjligheter att förbättra verksam-
heten.

Frågorna i undersökningen berörde fem områden:  

• Arbetssituation
• Arbetsförutsättningar
• Delaktighet
• Arbetsklimat 
• Utvecklings- och medarbetarsamtal

Resultaten beskriver hur våra medarbetare upplever 
olika aspekter av sitt arbete och Humana som arbets-
givare. Enligt svaren är många mycket nöjda med 
ledarskap, arbetsklimat samt utvecklings- och medar-
betarsamtal. Resultaten visar också att vi kan förbättra 
oss inom områdena arbetssituation, arbetsförutsätt-
ningar och delaktighet.

Utöver dessa fem områden ställde vi tre frågor för att 
mäta den övergripande nöjdheten hos medarbetaren, 
NMI (nöjd medarbetarindex) och eNPS (Employer Net 
Promoter Score) för att mäta i vilken grad medarbe-
tarna kan tänka sig att rekommendera Humana som 
arbetsgivare.

»Våra äldre vill gärna delta i forskningsprojek-
tet för att minska fallskador. Det handlar ju om 
deras utmaningar i vardagen. Vi i personalen 
känner att vi, genom att bidra i projektet kan 
vara med och påverka på ett nytt sätt som för-
hoppningsvis utvecklar vår verksamhet och  
ger våra kunder en tryggare vardag. 
Vi kan vara med och göra skillnad.« 

Frida Hellberg, verksamhetschef Hedegården

»Koncernens styrelse efterfrågade en introduk-
tionsutbildning avseende Connect så vi ägnade 
en kväll i höstas åt rollspel och samtal med 
dem. Det var roligt att notera att våra styrelse-
medlemmar är så intresserade av de metoder  
vi använder.« 

Malin Stihl, utbildare och handledare, Humana Academy

Enligt svaren uppgår NMI till 74 av 100 för hela kon-
cernen och det är ett mycket bra resultat. Det är högre 
än för genomsnittet av verksamheter i CMA Research 
AB:s referensdatabas som uppgår till 68 av 100. 

Känner du till företagets vision?

Humana har under en gemensam process identifierat  
tre ord som uttrycker Humans värdegrund: 
Engagemang, Glädje och Ansvar. 

Utifrån din egen tolkning av orden, hur väl stämmer de  
in på ditt arbete idag? 

Undersökningen har genomförts under perioden september-november 
2016 av CMA Research AB

Ja

Engagemang

Nej

Glädje

Ansvar

0% 20% 40% 60% 80% 100%

99%

99%

99%

Medel-
värde

Har upp-
fattning

82,7 12 4,3

3,9

4,4

70,9 19,6

86,7

91
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Stöd för nya chefer
För att ge nya chefer inom Humana bästa möjliga start tror vi på att man har glädje av en 
egen mentor. Någon som kan bolla utmaningar som ett chefskap innebär och som kan visa 
vägen inom företaget och i ledarrollen. Därför genomförde vi under 2016 ett pilotprogram 
som vi nu utvärderar för att bygga vidare på.

Mentor är en person som med hjälp av sin erfaren-
het och kunskap stödjer och agerar bollplank för en 
adept. Mentorskap är ett sätt att föra över kunskap 
från mer erfarna personer till nya ledare. Men även 
mentorn har mycket positivt att hämta, hen får möjlig-
het att bredda sina erfarenheter och få nya tankar och 
idéer i den egna yrkesrollen.

Vårt mentorprogram startade med en pilotgrupp av 
mentorer och adepter som matchades utifrån  

Mentorn var toppen som person 
men hade gärna sett att hen fanns 
närmare rent geografiskt då jag 
tror att det hade varit lättare att 
få till möten. Svårare att tala på  
telefon om vissa saker.

Den webbaserade 
utbildningen gav mig  
bra information inför  
mentorskapsprogrammet.
 

Jag hade kunnat ha fler 
möten och varit mer aktiv 
i mejl och telefonkontakt.

Mentorskap är en god idé, 
som nyanställd har man 
mängder med frågor.

erfarenhet och önskemål. Innan de träffades gick de 
en webbaserad utbildning i Humana Academy 
lärportal. Utbildningen tog bland annat upp syftet med 
mentorskap, mentorns respektive adeptens roll och 
förslag på agenda till kommande möten. De mento-
rer och adepter som deltog i pilotprojektet kom från 
Humanas alla affärsområden och programmet pågick 
under sex månader.
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Norge
God kvalitet er å sette brukerne i sentrum. I Humanas norske virksomheter driver vi sys-
tematisk forbedringsarbeid med fokus på sikkerhet, internkontroll og fravær av uønskede 
hendelser. Vi jobber for trygge og virksomme tjenester, og vi har en kvalitetsavdeling som 
sammen med virksomhetsområdene arbeider for å sikre kvalitet i alle ledd.

Virksomhetsovergripende tiltak
Sykt Frisk prosjektet
Tiltak for sykefraværsoppfølging og arbeid med helse, 
miljø og sikkerhet (HMS) har pågått i hele 2016. 
Gjennomsnittlig sykefravær for 2015 var 8,8 % og for 
2016 6,3 %. 

Et lavt sykefravær, og en høy grad av nærvær, er en 
god indikator på kvalitet for våre brukere og for å 
legge til rette for godt arbeidsmiljø. Nærvær er en 
forutsetning for å kunne gi våre brukere forutsigbar-
het og trygghet gjennom stabile relasjoner. Dette er 
vesentlig for våre brukeres trivsel og utvikling.  

Felles avvikssystem 
I 2016 innførte vi felles avvikssystem for alle våre 
virksomheter. Systemet er lett tilgjengelig for alle an-
satte. Elektronisk melding går direkte til aktuell leder 
som skal følge opp avvikshåndteringen sammen med 
den som meldte inn avviket. Systemet gir oss mulighet 
til å se tendenser og variasjon, sammenligne virksom-
heter og lære av hverandre.   

Verdiåret 2016
I 2016 har vi hatt særlig fokus på våre verdier: glede, 
ansvar og engasjement. Vi har gjennomført verdiøvel-
ser og vektlagt dette i opplæring av nyansatte. Opp-
læringen har fokusert på trivsel, relasjoner og grunn-
leggende rutiner for å gjøre hverdagen forutsigbar, 
og dermed trygg, for våre brukere og ansatte. Ansatte 
som rollemodeller for brukerne har stått i sentrum. 
Våre verdier skal leves og oppleves av så vel brukere 
som ansatte og oppdragsgivere.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Gjennom bedret skriftlig dokumentasjon og opplæring 
kan vi nå tilby enda mer planlagt, forutsigbar og trygg 
oppfølging for våre arbeidsledere/ brukere og assis-
tenter.  Arbeid med vår dokumentasjon har bidratt til 
gode refleksjoner rundt eget arbeid, og vi kan gjen-
nom rutiner og manualer presentere oss på en praksis 
nær måte. 

Helse- og omsorgstjenester 
Virksomhetsområdet har i 2016 hatt spesielt fokus 
på brukermedvirkning gjennom implementering av 
appen Show My Day.  
 
Show My Day er bygd opp rundt et web-basert meny-
system. Våre ansatte lager dagsplaner og strukturer 
for hver enkelt bruker i appen, har oversikt over alle 
brukernes aktiviteter og kan dele bilder, aktiviteter 
og beskrivelser med hverandre fortløpende.  Den 
grunnleggende pedagogiske tankegangen bak Show 
My Day er at struktur, gjenkjennelse og forutsigbarhet 
skaper trygghet for brukeren. 

Appen gjør at den enkelte bruker blir mer selvstendig 
og autonom. Vi kan legge inn valgmuligheter ut fra 
den enkeltes nivå og forutsetninger, noe som fører til 
at brukerne får større medbestemmelse. Når brukeren 
har full oversikt over dager og uker, slipper de også 
å spørre personalet om når de ulike aktivitetene skal 
skje og med hvem. Humana har rettighetene til Show 
My Day appen i Norge, og den er oppført i hjelpemid-
deldatabasen. 
   

Psykisk helse og rus
Vi åpnet vårt første senter innen rusbehandling etter 
å ha blitt godkjent som spesialisthelsetjenestetilbyder 
i 2016. Kravene til kvalitet i spesialisthelsetjenesten 
ligger på et svært høyt faglig nivå. For å kunne imø-
tekomme disse kravene, og sette brukermedvirkning 
i sentrum, har vi blant annet benyttet direkte tilbake-
meldinger fra våre brukere i vårt arbeid for å fremme 
kvalitet. Våre spesialisthelsetjenester kan nå benyttes 
gjennom fritt brukervalg og ved eventuelle fristbrudd.
 

Barnevern
Barn og unge som mottar tjenester etter Barnevern-
loven er særlig sårbare, samtidig opplever vi denne 
gruppen som sammensatt av unge med mange 
ressurser og muligheter. Vi skal hjelpe disse barna 
og ungdommene inn i voksenverden, og med oss på 
denne reisen er vi opptatt av å benytte anerkjente, 
kunnskapsbaserte metoder. Alle våre tiltak innen bar-
nevern har Traumebevisst omsorg (TBO) som et viktig 
teoretisk og metodisk verktøy.  

Institusjoner 
Det er grunnleggende viktig at barna og ungdom-
mene opplever institusjonen som et trygt sted å være. 
Som ledd i vår kvalitetsutvikling gjennomfører vi årlige 
barne- og ungdomsundersøkelser. I 2016 svarte 70 % 
av de unge i våre institusjoner, og alle i omsorgssen-
tre, at de opplever å føle seg trygge der de bor nå. 
   

1 2016 har vi satt spesielt fokus på skoleoppfølging 
da skolefungering og utdannelse trolig er den faktoren 
som best beskytter utsatte barn mot negativ utvikling. 
Vi lever i et kunnskapssamfunn der kompetanse er 
nødvendig. Samtidig er skolen et viktig sted for å få 
venner og tilegne seg god sosial kompetanse. 
To av våre institusjoner deltar i prosjektet «Mitt Liv 
Barneverninstitusjon» i regi av Forandringsfabrikken 
og Barnevern Proffene. Nåværende og tidligere unge 
med erfaring fra barnevernet kommer her med råd til 
ledere og miljøpersonale for at barneverninstitusjoner 
skal oppleves verdige, nyttige og samarbeidende for 
de unge som bor der. Her settes brukermedvirkning i 
sentrum.  

Familiehjem og hjelpetiltak 
Familiehjem og hjelpetiltak har igangsatt opplæring 
og implementering i metoden Connect, et tilknytnings-
basert program til støtte for foreldre, familiehjem og 
behandlingspersonale. Programmet er kunnskaps-
basert og bygger på grunnleggende prinsipper om 
tilknytning, relasjoner, kommunikasjonsmønstre og 
barns/unges utvikling. Tilbakemelding fra en av kurs-
deltakerne vitner om godt utbytte av opplæringen, hun 
sa følgende:  

«Jeg hadde stor glede av Connect-kurset, både på 
personlig plan og i samspill på hjemmefronten. 
Bevisstgjøring av egen tilknytningsbagasje, reaksjoner 
og følelser ble satt i fokus på en ny og nyttig måte. Det 
var fint å være en liten gruppe, der vi kunne gå inn i 
gode løsningsorienterte diskusjoner med særskilt fokus 
på tilknytning, relasjoner, kommunikasjon og hvordan 
tilnærme oss barn i de forskjellige fasene de gjennom-
går. Jeg har også blitt mer bevisst på bakgrunnen for 
adferden til mitt barn.» 

Humana har rettighetene til ulike Connect program-
mer i Norden. 
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Finland
Tiltaksfletting 
Ettersom vi har flere typer tjenester kan vi tilby kon-
tinuitet og tilpasset støtte ut fra den enkelte brukers 
behov. Her deler vi to eksempler med deg:  

Jente 16 år kom til en av våre institusjonsavdelinger. 
Hun hadde lang erfaring fra hjelpeapparatet, men 
fungerte stadig dårligere. Vi etablerte et tiltak med 
to voksne på jobb på dagtid og våken nattevakt. Vi 
gjorde bruk av Traumebevisst omsorg (TBO). Etter en 
tid kunne vi gradvis trappe ned bemanningen. Jenta 
ble etter ett år overført til familiehjem hvor TBO også 
benyttes.  

Jente med store vansker og rusproblematikk ble skre-
vet inn i en av våre barneverninstitusjoner. En av våre 
første oppgaver var å sette i gang utredning. Her kom 
det frem at jenta har en lette psykisk utviklingshem-
ming, og at hun trenger en annen type oppfølging. 
Vi sørget for at plasseringshjemmel ble endret, og at 
jenta nå får riktig og tilpasset hjelp uten å måtte flytte. 
Jenta bor nå i samme avdeling som hun ble skrevet 
inn i, og skal bo der i fem år. Samme personalgruppe 
følger jenta, tross endring av lovverk for oppfølging. 
Vi har satt stabilitet for jenta i fokus, og tilpasser våre 
tjenester etter hennes behov.

Kvalitet. Ett ord som är bekant för alla, men kanske tolkas det olika. Inom vård och omsorg 
innebär kvalitet att göra val som utgår från klientens behov och förväntade resultat. Omsorg 
av god kvalitet ger långsiktiga och nöjda klienter. Det gör Arjessa framgångsrikt och ökar 
våra möjligheter att växa och utvecklas.

Företagskultur
Företagskulturen, den gemensamma värdegrunden, 
är en viktig del av verksamheten och kvalitetsarbe-
tet. Arjessa, som utgör Humanas finska verksamhet, 
grundades år 2010. Sedan dess har vi vuxit med flera 
verksamheter. Det är en enorm tillgång och möjlighet, 
men innebär också utmaningar. Bl.a. att skapa en 
gemensam företagskultur som genomsyrar alla verk-
samheter inom Arjessa. En stark företagskultur är en 
konkurrensfördel och syns både inom den egna verk-
samheten och utanför. Cheferna har stor möjlighet att 
påverka detta arbete, men det är också allas ansvar 
att arbeta efter den. Arjessas företagskultur grundar 
sig på ansvarsfullhet, trovärdighet och yrkesmässighet.

Egenkontroll
För att leva efter vår värdegrund och vara en ansvars-
full organisation utför vi regelbundna egenkontroller. 
De är ett verktyg chefer använder sig av för att följa 
upp och utveckla kvaliteten i klientarbetet. Egenkon-
trollerna utgör en form av kvalitetsgaranti och är ett 
kvitto på att vi som omsorgsgivare agerar när något 
inte står rätt till. I Finland skickar alla omsorgsgivare 
en verksamhetsberättelse till Regionförvaltningsverket 
varje år. Den innehåller bl.a. information om antal 
klienter, vårddygn samt tvångs- och begränsningsåt-
gärder. Genom en god egenkontroll kan vi agera i 
tid och bibehålla en god kvalitet i arbetet med våra 
klienter. Egenkontrollerna utgör en stor del av Arjessas 
kvalitetsarbete och är också en faktor som myndighe-
terna koncentrerar sig på i sitt tillsynsarbete i Finland.
För att kunna genomföra en god egenkontroll behö-
ver vi värden som beskriver effektiviteten samt regist-
rering och hantering av avvikelser.

Effektivitetsmätare
Vi mäter verksamhetens effektivitet utifrån två delar. 
Klientens upplevelse och beställarens bedömning av 
omsorgen utgör den första. Arjessa genomför klien-
tundersökningar som både klienter och beställare får 
svara på i samband med att vi upprättar en klientplan. 
Resultaten från 2016 var mycket uppmuntrande.
Den andra delen utgörs av en resultatmätning. Den 
ska vara faktabaserad och mäta vilken nytta samhället 
får av klientens rehabilitering. 

En levande och ansvarsfull företagskultur utgör grunden för medarbetarnas vilja  
och engagemang.

Vilde
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Vi har delat in Arjessas faktabaserade mått i följande 
fem delar:  

• Klientplan: Innehåller individuella och personliga 
målsättningar för klienten. Vi utgår från dessa mål-
sättningar när vi planerar den dagliga vården och 
omsorgen. 

• Utbildning (skolgång/studier/praktik/arbete):  
I samhället klarar man sig inte utan utbildning och 
det har en betydande inverkan på klientens mentala 
hälsa om hen dagligen har en förnuftig och mål-
inriktad verksamhet. Här kan vi mäta hur skolan, 
studierna, arbetspraktiken mm fungerar. 

• Stödnätverk (familj/släkt/anhöriga/andra): 
Ensamhet är en stor riskfaktor för oss människor. 
Därför är det viktigt att vara länkad till samhället 
genom ett socialt stöd. 

• Service på rätt nivå: Det är viktigt att utföra vård 
och omsorg på rätt nivå, både för klientens rehabili-
tering och för den samhällsekonomiska nyttan. Ge-
nom omsorg på rätt nivå eftersträvar vi en minskning 
av annat stöd, t.ex. sjukhusperioder eller övrig terapi. 

• Hur är läget?: Det är viktigt att den egna hand-
ledaren eller stödpersonen återkommande frågar 
klienten hur hen mår. På så vis kan vi få löpande 
information om läget och reagera om något inte 
skulle vara bra. Det ger en vardaglig feedback under 
hela vård- och omsorgstiden. 

Vår syn på avvikelser
Vi värdesätter rapportering av avvikelser högt. Det ger 
oss större möjlighet att agera i ett tidigare stadium. Vi 
får veta när ett tillbud skett, alltså när en situation som 
hade kunnat bli allvarlig sker. Vi får också information 
om faror och avvikelser att hantera.

Vi arbetar systematiskt med att låta våra medarbetare 
rapportera in avvikelser. Det underlättar både för oss 
och för dem. Avvikelserapporteringen utgör helt enkelt 
en mycket viktig del i vår kvalitativa dokumentation.

Kvalitetsteam
Arjessas kvalitetsteam startade 2016. Även tidigare 
har verksamheterna arbetat för hög kvalitet. Men nu 
är målsättningen att mer organiserat kunna visa på 
hög kvalitet och effektivitet. 
Det är viktigt att vi fortsätter låta klienten och dennes 
vardag vara i fokus. Arjessas ambition är att utföra 
social service som respekterar klientens olikheter och 
vi vill kunna erbjuda individuella och unika lösningar. 
I detta arbete är Arjessas alla medarbetare den allra 
viktigaste tillgången. 

Äldreomsorg

Nöjda kunder
Det är för våra kunder vi finns och verkar. Därför är  
det viktigt att ta reda på hur de uppfattar oss. Social- 
styrelsens årliga brukarundersökning mäter kund- 
nöjdheten inom flera viktiga områden och ger oss  
möjlighet att jämföra våra verksamheter med andra. 

Resultatet fungerar som ett kvitto på om våra kunder 
tycker att vi är på rätt väg eller om vi ska förändra  
något. Socialstyrelsens brukarundersökning är en  
viktig del i vårt systematiska förbättringsarbete. 

Humanas kunder är mycket nöjda
I genomsnitt når Humanas äldreboenden en kund-
nöjdhet på 90 procent. Det är en ökning med två 
procentenheter sedan 2015 och ett väldigt bra betyg 
jämfört med riksgenomsnittet som ligger på 83 procent.

Äldre personer med hemtjänst är generellt sett väldigt 
nöjda med tjänsten. Det gäller även Humanas kunder. 
Nöjdheten minskade något jämfört med 2015, men vi 
ligger fortfarande på mycket höga nivåer. Utmaningen 
för 2017 är att öka kundernas nöjdhet ytterligare i alla 
verksamheter.   

Ett exempel är Jönköping där alla kunder är nöjda 
med sin hemtjänst som helhet. Jönköping och Gävle 
är de enheter som uppvisar störst förbättringar sedan 
2015. Dessa enheter har lyckats åstadkomma hög 
kontinuitet för våra kunder. 

 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016
*Enheten är ny för 2016

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016
* Saknas resultat för 2015 pga för få svarande

Personalens bemötande fortsatt en styrka
Nästan alla kunder uppger att Humanas personal 
bemöter dem på ett bra sätt. I hälften av våra 10 äld-
reboenden är 100 procent av våra kunder nöjda med 
personalens bemötande. Genom snittet för Humanas 
hemtjänst ligger på 97 procent. Det är fantastiskt 
roligt att se.

Våra värdeord glädje, engagemang och ansvar är grunden i arbetet på Humana äldreom-
sorg. Vi arbetar hårt för att varje individs  vardag ska kännas meningsfull och att våra kun-
der ska uppskatta den tjänst vi levererar. Därför värdesätter vi vårt kvalitetsarbete högt.  
Vi vill helt enkelt veta vad vi gör bra och hur vi kan bli ännu bättre.

Humana Kvalitetsredovisning 2016 |19

Hög kundnöjdhet i Arjessa

Hur nöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?
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Känslan av ensamhet minskar
Det är vanligt bland äldre att känna sig ensam. Även 
bland dem som bor på ett äldreboende. Personen 
kanske har mist sin partner och får kanske inte besök 
av nära och kära i den utsträckning som hen önskar. 
Detta är en utmaning för såväl äldreomsorgsaktörer 
som för samhället i stort.

För att förebygga känslan av ensamhet arbetar vi på 
Humana med personcentrering i bl.a. aktiviteter och 
social samvaro. I aktivitetsanalysen, som är en del av 
genomförandeplanen, får varje kund berätta hur, var 
och när hen vill delta i aktiviteter och social samvaro. 
Olika personers behov ser olika ut. Det enda sättet att 
få reda på hur varje individ vill ha det är genom att 
fråga.

Känslan av ensamhet har minskat sedan 2015. Då 
var det 25 procent av våra kunder som inte besvära-
des av ensamhet. För 2016 är resultatet 34 procent, i 
höjd med riksgenomsnittet.

Systematiskt förbättringsarbete
Humana äldreomsorg är en lärande organisation 
och vi arbetar systematiskt med förbättringsarbete. 
Det innebär att vi arbetar förbyggande med riskana-
lyser, egenkontroller och internkontroller. Syftet är att 

se till att kvalitetsledningssystemet är ändamålsenligt 
uppbyggt och att vi lär oss av våra egna och andras 
misstag. Den information som vi får från t.ex. riska-
nalyser, internkontroller och utredning av klagomål, 
synpunkter och diverse rapporter ligger till grund för 
vårt förbättringsarbete.

Under 2016 genomförde vi flera internkontroller på 
alla våra enheter. Kontrollerna genomfördes i enlighet 
med kvalitetsledningssystemet och berörde följande 
områden: 

• Social dokumentation: vi granskade slumpvis utval-
da kunders sociala dokumentation.
• Medicinsk omvårdnad: vi granskade slumpmässigt 
utvalda kunders hälso- och sjukvårdsdokumentation. 
• Basal hygien och personalhygien: vi granskade ba-
sal hygien och personalhygien utifrån en checklista.  
• Kost och måltider: vi granskade kost och måltider 
utifrån en checklista som bl.a. tar upp vår måltids-
modell FAMM, att det finns kostombud, att det hålls 
kostråd och att livsmedelshygien upprätthålls.
• Vi genomförde en oanmäld internkontroll på nat-
ten på varje äldreboende.

Utöver detta genomförde vi externa kontroller av 
läkemedelshanteringen. En gång per år granskar per-
sonal från apoteket läkemedelshanteringen för varje 
enskild kund i alla verksamheter där vi har hälso- och 
sjukvårdsansvar.

Under 2016 införde vi ett uppföljningsbesök av kvali-
tetsutvecklare vid internkontroll som inte blev godkän-
da. Tidigare var det enbart berörd verksamhetschef 
som följde upp dessa kontroller. 

Källa: Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” 
2015 och 2016. * Enheten är ny för 2016 

Maria
Brukar personlaen bemöta dig på ett bra sätt?
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Personlig Assistans

Systematiskt kvalitetsarbete 
Vi på Humana har alltid drivits av utveckling och en 
vilja att kunna erbjuda våra kunder en förbättrad 
tjänst, assistans och vardag. Just detta är vad det sys-
tematiska förbättringsarbetet handlar om. 

Avvikelser 
De senaste fyra åren har antalet inrapporterade avvi-
kelser ökat inom Humana Assistans.

Vi ser den ökande rapporteringsfrekvensen som något 
positivt. Den visar att kunskapen om rapporterings-
skyldigheten och avvikelsehanteringen har ökat.

En viktig faktor är att vi förbättrat introduktionen av 
nya medarbetare. Fler nyanställda personliga assis-
tenter får nu ett utvecklat introduktionsprogram. Under 
samtalet går de igenom en standardiserad checklista 
och pratar bl.a. om rapporteringsskyldigheten. Detta 
gör att medarbetarna förstår vikten av att arbeta sys-
tematiskt med avvikelser och lex Sarah. Resultatet är 
positivt. Brister och risker i assistansen synliggörs och 

kan därmed åtgärdas innan allvarliga missförhållan-
den uppstår. 

Vi märker utifrån de avvikelser som rapporterats att 
det ofta är otydligt vad som är egenvård och vad som 
bedöms som sjukvårdande insatser och därmed krä-
ver delegering. Här har vi påbörjat förbättringsarbete; 
vi har utbildat vår personal, förbättrat våra rutiner 
och skapat möjligheter för att följa upp arbetet. Flera 
utomstående rapporter visar dock att detta område 
fortfarande är komplext. 

Av de 471 hanterade avvikelserna under 2016 
resulterade 10 i en lex Sarah-anmälan. Under 2015 
gjordes 15 lex Sarah-anmälningar till IVO. Vår be-
dömning är att minskningen jämfört med 2015 beror 
på att vi får kännedom om och hanterar avvikelser på 
ett tidigare stadium, innan de blir till allvarliga risker 
för missförhållanden eller allvarliga missförhållanden.

Klagomålshantering 
En annan del av det systematiska förbättringsarbetet 
är att ta tillvara på de förbättringsförslag och klago-
mål vi får. Under 2016 kom det in 280 klagomål i 
vårt system, de flesta från kunder eller anhöriga till 
kunder. De tre största områdena som klagomålen 
handlade om var rekrytering och bemanning, kontakt-
personer och ekonomi. 

Under 2016 började vi arbeta mer systematiskt utifrån 
de synpunkter och klagomål som kommit in. T.ex. till-
satte vi en rekryteringschef för att utveckla vårt arbete 
med rekrytering och bemanning till våra kunder. 

»Jag skulle inte kunna ha det bättre!«
Eva Hedlund ville egentligen inte flytta till ett 
äldreboende, men när maken gick bort i början av 
2000-talet övertalade barnen henne. I dag ångrar 
hon det inte en sekund.  

– Jag trivs verkligen jättebra här. Personalen är  
fantastisk och det händer saker hela tiden.  
Vi har gympa flera gånger i veckan och förra  
veckan fick vi prova yoga. Det var alla tiders.  
Dessutom har vi bingo och pubkväll en gång i  
månaden. Då blir det dans. 

Eva ler och berättar att hon under flera år i slutet av 
1940-talet arbetade på ateljé Bergne.  
Herman Bergne var hovfotograf och därför har  
Eva fotografier på både Gustav V och vår  
nuvarande kung som barn.

– Jag minns en gång när vi skulle fotografera Gus-
tav V och hur vår nuvarande kung satt i knäet på 
honom. Bergne var den tidens store fotograf.  
Vi fotograferade alla – Jussi Björling, prins Bertil, 
drottning Sibylla. Det var verkligen en spännande 
tid. Livet på Ekhaga är förvisso mindre glamoröst 
men inte för den sakens skull tråkigare.  

– I min ålder får man ta det en dag i sänder, men 
det här är nog det bästa äldreboendet som finns. 
Jag skulle inte kunna ha det bättre, säger hon.

»Att arbeta med vård och omsorg och äldre 
människor är som att komma hem«
Efter 12 år i England och med erfarenhet av deras 
hemtjänst valde Natalie att åka hem till Ängelholm 
där hon är uppvuxen.  

– Det som Sverige har att erbjuda äldre är fantastiskt. 
Jag vill bidra till att ytterligare förbättra våra äldres 
vardag, men vi ska verkligen vara stolta över den 
hemtjänst vi har i Sverige, poängterar Natalie.

Hon berättar att de senaste åren inom hemtjänsten i 
Ängelholm har berikat hennes liv. Hon har förstått att 
det är här hon hör hemma. Nu pluggar Natalie till 
sjuksköterska parallellt med sitt arbete och vill fortsätta 
inom vård och omsorg i framtiden.

– Det är det lilla som betyder så mycket. En kram,  
beröring och att lyssna och se våra äldre.  
Då känns det att man gör något meningsfullt, avslutar 
Natalie som jobbar kvällar och möter många  
ensamma människor.

Avvikelser

Humana Assistans arbetar för varje individs rätt till ett bra liv. Vi vet att trygghet och indi-
vidanpassad assistans är mycket viktigt och vill att varje kund ska känna sig nöjd med sin 
assistans hos oss. Därför är kvalitetsarbetet en central del av vår verksamhet. Vi arbetar 
systematiskt och mäter bl.a. kundnöjdhet.
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Eva
Boende på Ekhaga 
Äldreboende

Natalie
Undersköterska, Hemtjänst

Humana Kvalitetsredovisning 2016 |23



24 | Humana Kvalitetsredovisning 2016 Humana Kvalitetsredovisning 2016 |25

Internkontroll och egenkontroll
För att säkerställa att vi levererar assistans av god 
kvalitet och att vi följer lagar och regler genomför vi 
löpande internkontroller och egenkontroller. Under 
2016 fokuserades våra internkontroller på fyra områ-
den: 

• Genomförandeplaner
• Barnperspektivet
• Social dokumentation
• Avvikelsehantering

Vi vidtog 42 förbättrande åtgärder till följd av intern-
kontrollerna. 

Nöjda kunder
Vi följer varje år upp hur våra kunder upplever vårt 
samarbete. Vår kundundersökning är viktig på två 
sätt: den ger oss ett värde på kundnöjdheten och den 
visar vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Men 
det viktigaste är att vi får möjlighet att utveckla tjäns-
ten specifikt för varje kund. Våra kunder har möjlighet 
att själva välja att vara anonyma eller öppna med sina 
svar vilket ger oss en möjlighet att sätta in åtgärder för 
varje enskild kund. 

NKI (nöjd kund index) är en sammanvägd siffra uti-
från resultaten på följande frågor: 

• Hur nöjd är du totalt sett med Humana?
• Hur väl uppfyller Humana dina förväntningar?
• Föreställ dig ett assistansföretag som är perfekt i 
alla avseenden. Hur nära tycker du Humana kom-
mer detta ideal idag? 

För 2016 nådde vi NKI 77 av 100 vilket är i paritet 
med de senaste fem årens siffror. Vi är glada att våra 
kunder år efter år uppskattar den tjänst vi levererar.  

Projektet Alla barn har rätt till ett bra liv
Projektet Alla barn har rätt till ett bra liv är ett initiativ 
från en av våra medarbetare och påbörjades under 
hösten 2016. 

Vi startade projektet av flera anledningar. Framför 
allt vill vi utveckla vårt arbets- och förhållningssätt till 
våra barnkunder. Men vi startade också med tanke 
på den utredning regeringen tillsatt som ska se över 
assistanslagstiftningen. I direktivet till denna utredning 
framkommer att ett område de ska titta närmare på 
är just assistans till barn. Det finns nämligen en oro 
för att barn med assistans som utförs av föräldrar har 
svårare med sin frigörelseprocess och att bli så själv-
ständiga som möjligt. Dessutom är insynen i dessa 
barns levnadsförhållanden begränsad och det kan 
finnas barn som riskerar att fara illa. 

Humana vill erbjuda den bästa möjliga tjänsten för 
barn med assistans. Vi vill säkerställa att vi arbetar 
med barnets bästa i fokus och att alla barnkunder är 
delaktiga i sin assistans. 

Målet är att skapa en arbetsmodell som säkerställer 
barnets delaktighet, barnets bästa i fokus och uppfölj-
ning av insatsen. Vi vill skräddarsy vårt erbjudande 
så att vi blir ett tryggt, kvalitativt och självklart val av 
assistansanordnare för barn och deras föräldrar. 

Tillgänglighetsbarometern
Humanas tillgänglighetsbarometer granskar kommu-
nernas arbete med att göra samhället tillgängligt för 
personer med funktionsnedsättning. 2016 var sjunde 
året i rad som Humana granskade kommunernas 
arbete med expertstöd från den ideella organisationen 
Hjärnkraft och SPF seniorerna. Totalt 194 kommuner 
svarade på undersökningen.

Hälften av de tillfrågade kommunerna uppger att de 
brister i arbetet med målet att göra samhället tillgäng-
ligt för alla. I flera kommuner uteblir även billiga och 
enkla åtgärder trots att enkelt avhjälpta hinder skulle 
varit undanröjda senast år 2010 enligt ett riksdagsbe-
slut. 

En tredjedel satsar inte på att få privata aktörer att 
arbeta med tillgänglighet. När kommunerna delar ut 
medel till föreningar eller kulturverksamheter ställer 
ungefär hälften av kommunerna inga krav på till-
gänglighet.

Positiva resultat från undersökningen är dock att 
många idrottsanläggningar och simhallar är tillgängli-
ga och att många kommuner erbjuder sommarjobb åt 
unga med funktionshinder. 

Ny tablettfärg gav bättre arbetsmiljö
I somras tog Humana emot en ny kund som haft 
problem med sin medicinering under lång tid. När 
kunden inte tog sin medicin mådde hen dåligt och det 
ledde till att assistenterna fick en otrygg arbetsmiljö.

Efter några dagar på Humana inträffade det på nytt. 
Vi såg allvarliga risker och funderade på om vi alls 
skulle klara uppdraget eller om assistans var rätt 
insats. 

Kundens gode man har tidigare försökt koppla in sjuk-
vården för hjälp, men inte fått hjälp någonstans. Olika 
vårdgivare skyllde på varandra och kunden hamnade 
alltid mellan stolarna. 

Humana påbörjade en grundlig utredning tillsammans 
med kundens gode man. Vi utredde assistenternas ar-
betsmiljö och kallade både vårdgivare och kommunen 
till ett samverkansmöte. Alla tackade ja och god man 
blev mycket lättad, hen hade inte vågat hoppas på det 
med tanke på tidigare försök att få hjälp.

Syftet med mötet var att komma överens om hur vi 
skulle göra med medicinhanteringen och se till att alla 
jobbade mot samma mål. Dialogen började trögt men 
blev under mötets gång bättre. Kundens arbetsledare 
hade en teori om att kunden kanske vägrade ta tablet-
ten pga. dess färg. Vi bytte den röda tabletten mot en 
vit. Nu tar kunden sin medicin självmant.

Tack vare vårt systematiska arbete och gemensamma 
mål mår nu kunden bättre och våra assistenter har en 
tryggare arbetsmiljö. Detta är ett exempel på hur vi 
arbetar med vår värdegrund och visionen Alla har rätt 
till ett bra liv.

Pressbild Jonatan Arenius
Bilden är från en tillgänglighetsvandring i Eskilstuna 2015 där politiker antog utma-
ningen att sitta i rullstol för en dag, ett bra sätt att sätta sig in i frågan bättre.
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Individ & Familj
Humana Individ & Familj arbetar efter visionen Alla har rätt till ett bra liv. Våra kärnverk-
samheter är HVB (hem för vård och boende), särskilda boenden, stödboenden, familjehem 
och öppenvård. Vi arbetar också med boende med särskild service enligt LSS (lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade), skolor samt hälso- och sjukvårdsverksamheter.

ISO-certifiering
Under 2016 började vi ISO-certifiera vårt kvalitets-
ledningssystem. Först reviderar och certifierar vi våra 
kärnverksamheter och fortsätter efter det med reste-
rande verksamheter. Cirka 60 av våra enheter revide-
rades av externa revisorer. När nya enheter integreras 
i kvalitetsledningssystemet lyfts de in i certifikatet.
ISO 9001:2015 är en ledningssystemstandard för 
kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. 
Den är uppbyggd utifrån forskning om de principer 
som kännetecknar framgångsrika företag. Dessa 
principer är:  

• Kundfokus
• Ledarskap
• Medarbetarnas engagemang
• Processinriktning
• Förbättring
• Faktabaserade beslut
• Relationshantering

Kundfokus
Det allra viktigaste för oss på Humana är att anpassa 
insats och behandling utifrån varje klients behov. Tack 
vare vårt breda utbud av tjänster kan vi erbjuda rätt 
stöd åt alla, även när individens behov förändras. När 
vi förändrar genom att t.ex. byta placering eller insats 
kallar vi det för att vårdfläta. Målet för 2016 var att 
genomföra 200 vårdflätor. Vi klarade det med råge 
och genomförde hela 267 vårdflätor. 

Vi utformar varje genomförandeplan utifrån klientens 
specifika behov. Hen är också aktiv i arbetet med att 
ta fram mål för insatsen. En viktig del av arbetet med 
genomförandeplanen är uppföljning med klient och 
uppdragsgivare. Vi mäter hur många vi följer upp var-
je månad och ser en tydlig förbättring med 95 procent 
under 2016 jämfört med 91 procent under 2015.

Nöjda kunder
För att fånga upp våra kunders behov, synpunkter 
och eventuella klagomål gör vi regelbundna kundun-
dersökningar. Division barn och unga fortsatte under 
2016 att mäta kundnöjdhet både under pågående 
och efter avslutad placering. 

Divisionen hade 886 utskrivningar under 2016. Av 
dem gjordes uppföljning på 129 pågående place-
ringar och med 75 kommuner. Verksamheterna fick 
synpunkter på förbättringar inom fyra områden vilket 
ledde till bättre resultat vid uppföljningen av de avslu-
tade placeringarna.

Arbetet med synpunkter från 2015 har förbättrat resul-
taten inom två viktiga områden. Nu arbetar vi än mer 
med matchningen inför varje placering och med att nå 
uppsatta mål under pågående placering vilket har gett 
goda resultat. Kommunerna upplever att placeringar-
na har motsvarat deras förväntningar bättre. 

För att kunna jämföra resultaten från de pågående 
placeringarna och se om våra förändringar gett  

önskad effekt har vi i år tagit direkt kontakt med an-
svariga handläggare på kommunerna inom sju dagar 
efter avslutad placering. När vi jämför resultaten ser vi 
att våra förändringar har gett önskad effekt i nästan 
alla områden. 

Ledarskap
Ledare på alla nivåer inom Humana gör ett mycket 
viktigt jobb när det kommer till att skapa en gemen-
sam bild av vårt syfte och vår inriktning. De ger våra 
medarbetare rätt förutsättningar och motiverar till att 
alltid sträva efter att nå våra kvalitetsmål.

Vi mäter våra medarbetares syn på ledarskapet i den 
årliga medarbetarundersökningen. Betyget är högt. 
Under 2016 uppnådde ledarskapet inom Individ och 
familj 80 på en 100-gradig skala. Men vi kan alltid bli 
bättre. Vårt fokus för 2017 är att fortsätta arbeta aktivt 
med vår värdegrund och bryta ner våra kvalitetsmål 
på varje enhet för att alla medarbetare tydligt ska 
förstå hur de kan bidra till att nå våra gemensamma 
mål.

Medarbetarnas engagemang
Forskning visar att framgångsrika organisationer har 
engagerade medarbetare. Men ett högt engagemang 
kan också skapa stress. Därför mäter vi chefernas 
uppfattning om medarbetarnas engagemang och 
stress varje månad. 

Inför 2016 beslutade vi att målet var att minska 
stressen. Cheferna fick i uppgift att kvartalsvis mäta 
medarbetarnas egen uppfattning om stress. Vi nådde 
vårt mål men ser samtidigt att värdet för engagemang 
sjunkit något. 

Kompetensutveckling bidrar till att öka kvaliteten i 
verksamheten och engagemanget hos våra medar-
betare. Under 2016 har vi främst satsat på utbildning 
i Connect-program, nya uppdaterade BBIC (barns 
behov i centrum), lågaffektivt bemötande, och vi er-
bjuder behandlingsassistentutbildning till medarbetare 
som saknar denna kompetens.  
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Kundnöjdhet under pågående placering

Kundnöjdhet efter avslutad placering
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Ansvar för patientsäkerhet
Mariell Norberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Vad gör en MAS i Humana?
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska har jag 
ansvar för kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- 
och sjukvård som Humana bedriver på uppdrag av 
kommuner. Jag är ett stöd till verksamheterna och 
arbetar med förbättrings- och kvalitetsutveckling. Jag 
gör också interna kontroller samt utreder allvarliga 
händelser (lex Maria). Mitt arbete är väldigt innehålls-
rikt och varierat, jag är med i olika arbetsgrupper som 
t.ex. styrgruppen för journalsystem, Division Vuxnas 
ledningsgrupp, Individ & Familjs kvalitetsgrupp samt 
Humanas hälso- och sjukvårdsgrupp.

Vilka professioner arbetar med hälso- och sjuk-
vård i Humana?
Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psy-
kologer, läkare med olika specialistinriktningar, MAS 
och icke legitimerad personal som har delegering att 
utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Skiljer sig ditt arbete åt jämfört med en MAS i  
en kommun?
En MAS i en kommun har ansvar inom sin kommun 
medan jag som MAS i Humana arbetar över hela 
Sverige. Utmaningen är att våra klienter kommer från 
olika kommuner med olika krav i avtalen. Detta gäller 
inte minst hälso- och sjukvårdsuppdragen. 

Hur mycket reser du i jobbet?
Det ser olika ut under året, men i genomsnitt är jag 
på resande fot 1-2 dagar/vecka, vissa veckor borta 
mer sammanhängande och vissa veckor hemmavid 
på kontoret. Runt större ledigheter som storhelger och 

under sommaren arbetar jag mer på kontoret med 
uppdatering av riktlinjer/rutiner, granskningar och 
sammanställning av rapporter samt uppföljning av 
eventuella allvarliga händelser, jag anpassar mina 
resor lite utifrån behovet ute på enheterna.

Vad är det svåraste i ditt jobb?
Många av våra verksamheter, som t.ex. särskilt 
boende för personer med psykosocial problematik, 
är ganska okända inom sjukvården. De finns t.ex. 
inte nämnda i primärvårdsavtalen vilket innebär att 
primärvårdsläkarna inte känner till våra verksamheter 
och de tror ofta att vi har eget ansvar för läkarvård. 
Eftersom våra klienter har stora behov av sjukvårdan-
de insatser också av läkare är det viktigt att vi kan 
hitta ett bra sätt att samverka. Jag prioriterar att få 
till en bra samverkan med närliggande hälso- och 
vårdcentraler.

Det kan också vara svårt att få tiden att räcka till. 
Jag tycker det är roligt att vara ute i verksamheterna 
och skulle vilja vara det mer, men mitt jobb består av 
mycket administrativt arbete.

Vad är det roligaste i ditt jobb?
Att jag får träffa så många människor med olika kom-
petens och erfarenhet, jag har otroligt många kollegor 
över hela landet som förgyller min vardag. Jag möts 
alltid av ett leende vid besök ute på enheterna och det 
ger en stor glädje i mitt arbete. 

Avvikelser och analyser

Förbättring
Att vara ISO-certifierad innebär att arbeta med 
ständiga förbättringar. Ett sätt att kunna bli bättre är 
att ta reda på vad som behöver förändras. Det gör 
vi genom att låta våra medarbetare rapportera in 
avvikelser och förbättringsförslag. Dessutom gör vi 
riskanalyser.

Allt fler rapporterar i våra system och en av våra re-
visorer kommenterade det med orden: Jag har aldrig 
reviderat en organisation vars medarbetare rapporte-
rat så flitigt. Det visar att vi är på rätt väg.
 

Metodrådet
Individ & Familjs metodråd ska säkerställa att insatsen 
vård och behandling utgår från så mycket fakta som 
möjligt. Metodrådets uppgift är att stödja verksamhe-
terna i arbetet med att nå målen om att: 

• Använda metoder som vilar på evidens och beprö-
vad erfarenhet
• Ta tillvara och utveckla goda idéer och initiativ, och 
säkerställa att de inte är skadliga eller olämpliga
• Hitta gemensamma former för att beskriva meto-
der och modeller som används inom affärsområdet
• Hitta former för, och säkerställa, implementering 
av befintliga och nya metoder och arbetssätt
• Hitta former och instrument för att kunna mäta och 
utvärdera effekterna av insatserna
• Definiera olika typer av stöd-, utbildnings- och 
utvecklingsinsatser för medarbetare för att säkerställa 
rätt kompetens och stöd 
• Uppmuntra och ta initiativ till samarbete med olika 
universitet och forskare för att bidra till utvecklingen 
av det sociala arbetet
• Genomföra konferenser, kunddagar etc. för att 
dela med oss av den kunskap som finns i organisa-
tionen

Förutom medarbetarnas rapportering så utförde vår 
kvalitetsorganisation 89 internkontroller under 2016.

Faktabaserade beslut
Vi vill låta fakta vara underlag i de beslut vi fattar och 
hämtar fakta från olika håll, t.ex. från ledningsrap-
porter och nyckeltal som vi använder för att mäta våra 
processer. Företagsledningen går igenom dessa nyck-
eltal varje år och beslutar om eventuella förändringar 
vi behöver göra.
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Vad gör en arkivarie?
En arkivarie arbetar med arkiv- och dokumentfrågor, 
såväl i analog som digital form. Arbetet omfattar allt 
från det att en handling upprättas eller inkommer till 
att den tas om hand för att arkiveras eller gallras. En 
arkivarie tar fram rutiner för hur länge olika handling-
ar ska finnas i verksamheten utifrån lagkrav och verk-
samhetens egna behov. Eftersom handlingar inte får 
förstöras under den tid de ska finnas kvar arbetar en 
arkivarie med hur de ska hanteras och skyddas mot 
bl.a. brand, vatten och obehörig åtkomst. Arkivjuridis-
ka frågor som rör sekretess och utlämning av hand-
ling ingår också i yrket såväl som att vara en resurs i 
kravställning av nya IT-system så att bl.a. funktionella 
arkiverings- och gallringsfunktioner inte glöms bort.

Varför sökte du till Humana?
Jag hade inga tankar på att byta jobb när jag såg 
annonsen. Det som främst fångade mitt intresse var 
kvalitetsaspekten som gick som en röd tråd i annon-
sen. Jag har arbetat inom statlig, kommunal och 
landstingskommunal sektor under 16 år där i stort sett 
samtliga arkivariejobb finns. Detta var en möjlighet att 
pröva privat sektor som jag inte ville missa.

Är det skillnad på arkivarierollen i offentlig och 
privat sektor?
Ja. Den största skillnaden ligger i att lagar som arkiv-
lagen, offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfri-
hetsförordningen inte gäller privat sektor. För privat 
sektor finns vissa lagkrav som reglerar bevarandetider, 
gallring och hantering för t.ex. personakter inom soci-
altjänsten, patientjournaler och skolbetyg. 

En arkivarie har större frihet i den privata sektorn jäm-
fört med den offentliga. 

Vad ser du som din viktigaste uppgift?
Att ta fram tydliga rutiner som är lätta att följa, nå ut 
med rutinerna och vara ett stöd vid frågor. 

Vad finns det för fördelar för Humana att ha en 
arkivarie?
I varje organisation som arbetar aktivt med arkiv- och 
dokumenthanteringsfrågor ökar effektiviteteten och 
kvaliteten. Det blir enklare att hitta handlingar, gallra 
dem i tid, uppfylla lagkrav och ramavtal. Dessutom 
går det åt mindre arbetstid och plats för förvaring. 

Humana tar ett samhällsansvar i och med att hand-
lingar som är viktiga för klienter, anhöriga, myndig-
heter och forskning hanteras på ett rättssäkert sätt. 
Det innebär dessutom att vi går i bräschen för att höja 
kvaliteten i branschen samtidigt som vi stärker vårt 
varumärke.

Vad är det roligaste i ditt jobb?
Det roligaste är att sätta mig in i andras arbetssitua-
tion och utifrån verksamhetens behov se vilka föränd-
ringar som behöver göras och planera för hur de ska 
genomföras. På detta sätt skapar jag förutsättningar 
för att mina kollegor ska kunna göra ett bra jobb. Det 
är fantastiskt roligt att sedan få återkoppling på hur 
lätt det blivit för dem att göra rätt. 
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MarilyneOrdning och reda  
på dokument
Bengt Kjällman, arkivarie
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Alla har rätt 
till ett bra liv.
Ja, alla.

www.humana.se


