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Verksamhetsberättelse 2010 Anhörig- och
frivilligcenter Baltzar
Sammanfattande analys
Verksamheten, vars målgrupp är seniorer boende på Kungsholmen och
Essingeöarna, har flera inriktningar – anhörigstöd, träfflokal, heminstruktör och
vaktmästarservice. Åtaganden under år 2010 har varit att informera och stötta
anhöriga, erbjuda social gemenskap, aktiviteter, att stödja personer med synoch/eller hörselnedsättning samt erbjuda förbyggande insatser via
vaktmästarservice. Dessa åtaganden har i stort uppfyllts med undantag av
anhörigstödet, vilket framkom i samband med den brukarundersökning som visade
att andelen nöjda anhöriga har minskat jämfört med året innan. Orsaken till denna
tillbakagång är svår att utvärdera eftersom anhöriga är en sårbar grupp och om inte
rätt stöd erbjuds i rätt ögonblick kan det upplevas som om insatsen inte är
tillräcklig. Verksamheten kommer snarast att påbörja en utveckling av arbetet att
identifiera och att nå anhörigvårdare med information och erbjudande om stöd.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad
för boende, företagande och besök
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas
NÄMNDMÅL:

Stadsmiljön värnas och utvecklas på ett hållbart sätt
ÅTAGANDE:

Vi tar ett gemensamt ansvar för en hållbar livsmiljö genom vårt
arbetssätt.
Uppfylls helt

Personalen arbetar på ett målmedvetet sätt med miljöfrågor. De är
återhållsamma med engångsartiklar och sorterar sopor i husets
källsorteringsstation. En stående punkt på verksamhetens arbetsplatsträffar
berör miljö vilket ger möjlighet att ta upp olika frågor till diskussion.
Verksamhetens vaktmästare använder sig av elmoped vid sina hembesök.
Enheten har två miljöombud.

Verksamhetsberättelse Enhet
Baltzar von Platens gata 11, 120 42 Stockholm
Telefon 08-508 08 937
birgitta.soderkvist@stockholm.se

www.stockholm.se

SID 3 (9)

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen
NÄMNDMÅL:

Anhöriga klarar situationen och kan stötta sin närstående
(äldreomsorg)
ÅTAGANDE:

Anhörigstöd
Uppfylls delvis

Anhörigstöd består till stor del av att informera om vad hjälp och stöd som
finns. Anhörigkonsulent medverkar tillsammans med biståndshandläggare i
olika forum, bland annat på träffar som arrangeras av pensionärsföreningar,
landstingets minnesmottagning, samverkar med primärvård för att sprida
information om vad hjälp som finns för anhörigvårdare. Anhörigkonsulent
erbjuder anhöriga enskilda stödsamtal och hembesök för rådgivning och
information.
Under året har två anhöriggrupper varit igång parallellt, där även en frivillig
ledare deltagit. Dessa samtalsgrupper är av stor betydelse och ett stöd för
den anhörige att orka med livssituationen som anhörigvårdare. Anhöriga
erbjuds även att ta med sig sin närstående till träfflokalen om de har svårt
lämna den närstående ensam hemma. På Baltzar finns minst en
anhörigstödjare på plats en dag i veckan, och kan då hålla i denna mindre
gruppträff - en lättare typ av dagverksamhet. En annan möjlighet som
erbjuds är anhörigavlösning i bostaden, kostnadsfritt 16 timmar i månaden
men biståndsbeslut krävs dock. Baltzar anhörig och frivilligcenter har
specialutbildad personal - anhörigavlösare som bistår med detta. Målet att
samordna anhörigstödet genom att skapa nätverk för personalen som
utbildat sig till anhörigombud och anhörigavlösare har uppfyllts genom de
träffar som genomförts under året.
Stockholms stads enkätundersökning avseende anhörigstöd visade att
andelen anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar har minskat
jämfört med året innan.
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ÅTAGANDE:

Vi erbjuder en trygg mötesplats med gemenskap och kulturella
upplevelser för pensionärer i en tillgänglig lokal.
Uppfylls helt

Baltzars anhörig och frivilligcenter är en öppen träffpunkt för Kungsholmen
och Essingeöarnas seniorer. Syftet med träfflokalen är att erbjuda dess
besökare en social gemenskap och olika former av aktiviteter, något som för
äldre personer konstaterats vara avgörande för en bättre hälsa och
välbefinnande. Vissa aktiviteter som underhållning och trygghetsringning
sköts i samarbete med frivilliga och frivilligorganisationer. Träfflokalen
hade för första gången öppet hela sommaren, antalet besökare var då färre
vilket sannolikt berodde på uppehåll av underhållningen. Det allmänna
intrycket som framkommit i tidigare enkäter är att man trivs mycket bra på
träfflokalen och med de aktiviteter som erbjuds samt att man blir väl
omhändertagen av den engagerade personalen. Flera av gästerna besöker
träfflokalen regelbundet flera gånger i veckan och har så gjort under lång
tid. Möjligheten att besöka träfflokalen ger en känsla av social tillhörighet
men även möjligheter till nya kontakter vilket har stor betydelse för flertalet
av gästerna.
ÅTAGANDE:

Vi erbjuder en träffpunkt för anhöriga som har en
hjälpbehövande närstående. På lokalen finns en anhörigkonsulent
tillgänglig vissa dagar och övrig personal som har
specialkompetens i anhörigstöd och som kan lämna muntlig och
skriftlig information.
Uppfylls helt

En dag i veckan finns anhörigkonsulent på träfflokalen för att ta emot
besökare, övriga dagar finns oftast en av anhörigavlösarna på plats och som
då kan svara på frågor och lämna information om anhörigstöd. Det
organiserade stödet på träfflokalen består av regelbundna träffar i så kallade
samtalsgrupper. Två samtalsgrupper var aktiva under våren, en av dem
fortsatte även under hösten. Det har det även arrangerats "anhörigcafé" en
gång i månaden under våren. Dessa träffar är speciellt avsedda för anhöriga
och ibland har föreläsare bjudits in. Anhörigkonsulenten informerar även
fortlöpande stadsdelens biståndshandläggare om det senaste inom
anhörigstödet.
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ÅTAGANDE:

Vi erbjuder en verksamhet för avlösning i hemmet för
anhörigvårdare
Uppfylls helt

Anhörig- och frivilligcentret Baltzar erbjuder efter biståndsbeslut av
biståndshandläggare möjlighet för anhöriga som vårdar en närstående att få
avlösning i hemmet. Personalen som har en bakgrund inom hemtjänsten är
nu specialutbildade som anhörigavlösare, vilket innebär att de har kunskap
och förståelse om de svårigheter som det innebär att vara anhörigvårdare.
En målsättning med avlösarnas insatser är att avlasta den anhörige, men
även att motivera till att eventuellt ta emot annan hjälp i hemmet, motivera
och kanske följa med till besök på dagverksamhet vilket ofta är mycket
svårt för den anhörige att själv klara.
ÅTAGANDE:

Vi erbjuder pensionärer och andra information och hjälp med
syn- och hörselhjälpmedel genom våra heminstruktörer
Uppfylls helt

Heminstruktörens arbete är att stötta personer med syn- och/eller
hörselnedsättning till att bli mer självständig och mindre beroende av andras
hjälp. De erbjuder praktisk träning med syn och hörselhjälpmedel, men även
praktisk hjälp vid fel på hjälpmedel. Heminstruktörerna gör dagliga
hembesök, de har även regelbundet mottagning på träfflokalen samt på
stadsdelens servicehus, de handleder även personal på boenden och
hemtjänst om tekniska och praktiska detaljer. Sedan årsskiftet finns två
heltidsanställda heminstruktörer. För den nyanställda innebar det en månads
introduktionsutbildning.
ÅTAGANDE:

Vi erbjuder pensionärer på Kungsholmen hjälp med diverse
arbetsuppgifter i hemmet genom vår vaktmästare
Uppfylls helt

Verksamheten erbjuder förebyggande insatser i form av vaktmästarservice
som är kostnadsfri för personer över 75 år. Vaktmästaren hjälper med
riskfyllda och tunga vardagssysslor som exempelvis byta glödlampor, byta
gardiner eller fästa sladdar. Information om verksamheten sprids med hjälp
av stadsdelens biståndshandläggare, via lokaltidningarna samt genom
broschyrer på biblioteket och husläkarmottagningarna. Vaktmästarens
funktion har de senaste åren blivit alltmer känd och flera söker hans tjänster.
Den återkoppling som givits dels genom enkäter, telefonsamtal och brev
tyder på att verksamheten är mycket uppskattad.
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ÅTAGANDE:

Vi erbjuder pensionärer som har svårt att på egen hand ta sig ut
att delta i sociala aktiviteter utanför lokalen
Uppfylls helt

En av de aktiviteter som röjt stort intresse och uppskattning är de
dagutflykter med lunch för äldre vars syfte är att bryta ensamhet och
isolering och ge möjligheter till utevistelser samt få en vällagad måltid i en
stimulerande miljö. Verksamheten är inte biståndsbedömd och pågår från
mars till december med två resor i veckan. Deltagarna hämtas upp i
bostaden, själva resan är kostnadsfri för deltagarna vilket innebär att de
endast betalar för måltiden. Det finns en stor efterfrågan om deltagande och
under året har 69 resor genomförts med cirka 414 personer.
ÅTAGANDE:

Vi tar gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö
Uppfylls helt

Under året har medarbetar- och lönesamtal genomförts och däremellan
personliga samtal med var och en i personalgruppen. Bemötande- och
utvecklingsfrågor diskuteras ofta på arbetsplatsträffar och i de olika
arbetsgrupperna. Sedan början av året har arbetsgruppen haft en
planeringsdag samt ytterligare ett antal möten kring värdegrundsfrågor och
kommit fram till ett gemensamt förhållningssätt i det dagliga arbetet. Under
året har arbetsgruppen även arbetat med effektivitet och delaktighet på
enhetens arbetsplatsträffar.
Medarbetarenkäten för år 2010 angav ett helhetsomdöme som låg över
stadens medelvärde. Arbetsplatsens totala sjukfrånvaro under året har varit
fortsatt lågt 1,92 %.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämndens aktiviteter
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk
årsprognos till närmaste chef med förslag på
åtgärder om prognosen visar på negativ
avvikelse

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Budget
Utfall
Intäkter
3 599 000
3 618 000
Lön
3 276 000
3 299 000
Övriga kostnader
323 000
311 000
S:a kostnader
3 599 000
3 610 000
Årets resultat
0
8 000

Avvikelse

Avvikelse
19 000
-23 000
12 000
-11 000

Resultatenheter
Ej aktuellt för verksamheten.
Analys av balansräkning
Ej aktuellt för verksamheten.
Investeringar
Det har inte skett några större investeringar under året.
Försäljningar av anläggningstillgångar
Ej aktuellt för verksamheten.
Betydande projekt som inte är investeringar
En utgift som planeras för kommande året är ett nytt golv i stora lokalen och
köket som är mycket nerslitet.
Ombudgeteringar
Ej aktuellt för verksamheten.
Verksamhetsberättelse Enhet
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Medel för lokaländamål
Ej aktuellt för verksamheten.
Övrigt

Synpunkter och klagomål
Det har under året inte inkommit några synpunkter eller klagomål på
verksamheten vare sig från träfflokalens besökare, anhöriga, heminstruktörernas
och vaktmästarens kunder.

Övrigt
Verksamhetsutveckling
I samarbete med stadens anhörigkonsulenter, Svenskt demenscentrum samt
ytterligare några aktörer, arrangerades för tredje året i rad ”En dag för anhöriga" i
Stadshuset. Det blev ett välbesökt och uppskattat evenemang – cirka 1 000
besökare. Flera av verksamhetens personal medverkade även som utställare och
funktionär.
Under året anordnades en rekreationsvecka, så kallade Må-Bra-Dagar för några
anhörigvårdare på Lundsbrunns kurort.
I samarbete med anhörigkonsulenter på Östermalm och Norrmalms stadsdelar
genomfördes under året även två bussresor med lunch till Taxinge slott för
anhörigvårdare.
Ett samarbete med frivilliga på Röda Korset har påbörjats, och syftet är att de ska
ta ansvaret för nystartade anhöriggrupper det kommande året.
I samband med att ny enhetschef och anhörigkonsulent tillträtt under årets sista
kvartal, har nya broschyrer för både träfflokal och anhörigstöd framtagits.
Personal
Kompetenssatsningar
Verksamhetens personal har påbörjat genomförandet av Svenskt Demenscentrums
webbaserade demensutbildning - Demens ABC. Detta med anledning av de
Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som utgivits av
Socialstyrelsen.
Personalen har under året deltagit i en rad olika föreläsningar inom respektive
yrkesgrupp, de har även varit aktiva i sina yrkesområdens nätverk.
Sjukfrånvaro
Verksamheten planerar att höja frisknärvaron ytterligare på arbetsplatsen, till stöd
används stadsdelsförvaltningens rutiner med att bedriva ett aktivt och systematiskt
arbetsmiljöarbete bland annat med att i ett tidigt skede fånga upp medarbetare med
upprepad korttidssjukfrånvaro. Rehabiliteringsutredning genomförs i de fall det
krävs och vi har ett gott samarbete med personalenheten, företagshälsovård och
försäkringskassan.
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Värdegrund
Den gemensamt framtagna värdegrunden planeras vara en återkommande punkt
att diskutera kring på verksamhetens arbetsplatsträffar det kommande året.
Samverkan och brukarinflytande
Stockholms stads anhörigkonsulenter har i samarbete med
landstinget/Demensrådet framställt en gemensam broschyr som innehåller
information var anhöriga vänder sig för att få stöd om deras närstående har
drabbats av minnessvårigheter.
Heminstruktörerna samverkar aktivt med syn och hörselcentralen samt med
primärvården, de har även ett nära samarbete med hemtjänstpersonalen och
personal på olika äldreboenden.
I samband att beställning inkommer om anhörigavlösning görs ett första besök hos
familjen av både enhetschef och en person från avlösarteamet för att tillsammans
planera kommande insats. Ett muntligt uppföljningssamtal görs av enhetschef
inom tre månader för att se till att insatsen fungerar.
På träfflokalen finns en förslagslåda där besökare kan lämna synpunkter och
önskemål om aktiviteter, men även en enkätundersökning där förslag på aktiviteter
efterlyses kommer att genomföras i början av nästa år.
Kvalitetsredovisning
De senaste åren har statistik förts över antalet besökare på träfflokalen. Det kan
konstateras att antalet gäster har ökat under året och det gäller främst på onsdagar
då underhållning erbjuds, men även under veckans andra dagar har
besöksfrekvensen ökat.
Stockholms stads brukarenkät avseende anhörigstöd år 2010 berörde endast de
personer som beviljats hemvårdsbidrag och var den enda undersökning som
gjordes för att få besked om vad anhöriga ansåg hur stödet fungerade. Det visade
sig att andelen nöjda anhöriga har minskat jämfört med året innan - indikatorsvar
för år 2010 var 65 %.
Kommentar:
Svarsfrekvensen var låg och det är svårt att dra några bestämda slutsatser.
Anhöriga är en mycket sårbar grupp och om inte rätt stöd erbjuds i exakt rätt
ögonblick kan det upplevas som om insatsen inte är tillräcklig.

Bilagor
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