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servicehus
Sammanfattande analys
Pilträdets Servicehus drivs sedan juni 2009 i kommunal regi av Kungsholmens
stadsdelsförvaltning.
Servicehuset är klassificerat som ett särskilt boende. Social och medicinsk vård
erbjuds enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagens intentioner.
Servicehuset tillhandahåller även vård i livets slutskede.
På uppdrag av Stockholm läns landsting ombesörjer Curera Sjukvård
läkarinsatserna på Pilträdet.
Ungefär 60 procent av de som bor på servicehuset är kungsholmsbor. Resterande
brukare kommer från andra förvaltningar i Stockholm.
Pilträdets servicehus redovisar en budget i balans. Trots fallande intäkter under
sista kvartalet så har vi lyckats hålla lönekostnader och övriga kostnader på en
rimlig nivå. Låga lönekostnader kan härledas till en mycket låg
korttidssjukfrånvaro och en bra bemanningsoptimering. Även våra övriga
kostnader har minskat. Delvis beror detta på ett nytt avtal för vår jourverksamhet
samt mer korrekta inköp av inkontinenshjälpmedel.
Under året har mycket tid lagts på kompetensutveckling. Framför allt har det
satsats mycket på socialdokumentationen och kostens betydelse för äldre. Under
en längre tid har vi lagt märke till ett ökande antal brukare som lider av psykisk
ohälsa. För att möta problematiken skall vi under kommande år utbilda och
handleda personalen i psykosocial ohälsa hos äldre.
Korttidssjukfrånvaron ligger fortfarande på en låg nivå 1,56 %. Mer kraft måste
läggas på sänka andelen långtidssjukskrivna.
Under året har ett gemensamt värdegrundsarbete genomförts med i stort sett alla
medarbetare på Pilträdet. Målet med värdegrundsarbetet har varit och är att öka ett
medskapande, en större kännedom om sig själv, verksamheten och vilken
värdegrund den vilar på.
Resultatet av brukarundersökningen visar på en ökad brukarnöjdhet med ca 7-8 %
i förhållande till föregående års undersökning. I jämförelse med staden i stort så är
brukarnöjdheten ca 12 % högre. Det finns dock en del områden som vi bör
förbättra oss på under kommande år, bland annat möjligheten till utevistelse,
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maten och måltidssituationen samt hur personalen informerar om tillfälliga
förändringar av hjälpen.
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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:

Köpa in varor och förbrukningsmaterial med lägsta möjliga
miljöbelastning
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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:

Anhöriga skall känna sig trygga och vara väl informerade om att
det finns olika stödfunktioner som kan beviljas när behov uppstår.
Uppfylls helt

Vi har under det gångna året informerat om möjligheten att använda
omsorgsdagboken. I de fall vi har lagt märke till ett behov av avlastning
eller avlösning så har vi hjälpt till. Dagverksamheten ”Gläntan” fungerar
både som en social verksamhet för kunden och avlastning för anhöriga.
Resultat för dagverksamheten i stadens brukarundersökning visar på ett
mycket gott resultat.
NÄMNDMÅL:

Brukare får bra mat i en god måltidsmiljö (äldreomsorg)
ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att skapa stimulerande måltidssituationer för att på så
sätt främja aptiten.
Uppfylls delvis

Under året har ett tjugotal kontaktpersoner i personalgruppen fått gå en
fördjupad utbildning i kost och måltidsmiljö. Utbildningen har varit mycket
uppskattad och kommer att fortsätta under 2011.
Vi fortsätter också med våra populära matlag och baklag inom vilka
brukarna får tillreda den mat de önskar och sedan sitta ihop i en trevlig
måltidsmiljö. Baklagen liknar till stor del matlagen men fokus är som
förståligt lagd på olika bröd och bakverk. Vi fortsätter även med den mycket
uppskattade ”frukostklubben” dit alla med ett beviljat biståndsbeslut är
välkomna att ta del av en frukostbuffé.
Stadens årliga brukarundersökning visar på en förbättring kring
måltidssituation men det finns fortfarande en del att önska. För att fånga upp
vilka förbättringsområden som finns så har vi nu etablerat ett kostråd. I rådet
ingår Sodexo vår nuvarande matleverantör, representanter från
förtroenderådet och personal från Pilträdet . Rådet träffas en gång per
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kvartal och som utgångspunkt använder vi oss av Sodexos egen
brukarenkät.
NÄMNDMÅL:

Brukare får god personlig vård och omsorg (äldreomsorg)
ÅTAGANDE:

De boende erbjuds att få stöd att förebygga och minska risken för
fallskador
Uppfylls helt

Brukarna har erbjudits att få stöd att förebygga och minska risken för
fallskador. Det finns en del förbättringsområden, framförallt handlar det om
att utarbeta egna tydliga rutiner utefter MAS riktlinjer.
ÅTAGANDE:

De boende erbjuds funktionsbevarande insatser
Uppfylls helt

Brukarna har erbjudits funktionsbevarande insatser genom att man
konsultativt handlett omvårdnadspersonal att stimulera till
vardagsaktiviteter. Man erbjuder gruppträning och hjälpmedelsförskrivning.
Vi arbetar med att sprida ett vardagsrehabiliterande tankesätt, något vi
kommer arbete mer intensivt med under kommande år.
ÅTAGANDE:

De boende erbjuds inkontinenshjälpmedel
Uppfylls helt

Alla brukare har erbjudits inkontinenshjälpmedel av utbildade
sjuksköterskor.
ÅTAGANDE:

De boende erbjuds rehabiliterande insatser
Uppfylls helt

Brukarna har erbjudits rehabiliterande insatser.
ÅTAGANDE:

De boende erbjuds sårbehandling
Uppfylls helt

Samtliga brukare har under året fått den sårbehandling som krävts och inga
trycksår har uppstått under tiden de vistats på Pilträdet.
NÄMNDMÅL:

Brukare har en meningsfull tillvaro (äldreomsorg)
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ÅTAGANDE:

Vi åtar att erbjuda de som bor på Pilträdets Servicehus en aktiv
och meningsfull vardag
Uppfylls helt

Alla brukare har erbjudits möjligheter till social samvaro och aktiviteter
utifrån sin egen förmåga och kapacitet. Har det funnits specifika önskemål
så har vi försökt tillgodose dem.
NÄMNDMÅL:

Brukare har självbestämmande och integritet (äldreomsorg)
ÅTAGANDE:

De boende får efter ett beviljat biståndsbeslut möjlighet att själv
bestämma hur deras hjälp skall utföras.
Uppfylls delvis

Genom att vi tillsammans med brukaren upprättar en genomförandeplan för
hur han eller hon vill ha sin hemhjälp utförd utifrån sitt biståndsbeslut. Vi
måste dock bli bättre på uppföljningar och den information vi ger till
kunden vid tillfälliga förändringar av hjälpen.
NÄMNDMÅL:

Brukare är trygga (äldreomsorg)
ÅTAGANDE:

Alla boenden tilldelas en kontaktman
Uppfylls helt

I samband med välkomstsamtalet tilldelas den som flyttar in på servicehuset
en kontaktman och en vice kontaktman
ÅTAGANDE:

De boende skall känna sig trygga i att vi har en välfungerande
larmorganisation
Uppfylls helt

Genom att vi har:
- Vi har tydliga rutiner för vem som ansvarar för larmet under dygnets alla
timmar.
- Vi gör egna provlarmningar minst en gång per månad.
- Vi har tät kontakt med Tunstall och agerar snabbt ifall tekniska fel uppstår.
- Om larmet mot förmodan inte skulle fungera så utför vi extra besök.
- Vid behov kan även rörelselarm och sänglarm installeras
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För att öka säkerheten och korta inställelsetiden vid larm har vi nu
programmerat om larmtelefonerna: ifall larmen inte blir besvaras inom en
viss tid (5min) så ringer telefonen vidare till en specifik larmtelefon.
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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

Avvikelse

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att ha en budget i balans
Uppfylls helt

Pilträdets Servicehus redovisar ett reslutat i balans för 2010. Överskottet vid
årets slut blev 203 000 kr.
Intäkterna har minskat med 0,6 mkr (2.4%) samtidigt som lönekostnaderna
minskat med 0,7 mkr (3,2 %). Övriga kostnader har minskat med 0,1 mkr 3
%.
Budget

Utfall

Avvikelse

Intäkter

24 895
000

24 669
-226 000
000

Lön

22 045
000

21 778
267 000
000

Övriga kostnader

2 850 000 2 688 000 162 000

S:a kostnader

24 895
000

24 466
429 000
000

Årets resultat

0

203 000 203 000

Fond vid årets början

-

0

-
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Fond vid årets slut

-

Förändring fond

203 000

-

203 000

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Resultatenheter
Analys av balansräkning
Investeringar
Försäljningar av anläggningstillgångar
Betydande projekt som inte är investeringar
Ombudgeteringar
Medel för lokaländamål
Övrigt
Personal
Bemanningen har i stort varit oförändrad och det är en mycket låg
personalomsättning. I princip är det endast vid pensionsavgångar, längre
sjukskrivningar och vid föräldraledighet som längre vikariat kunnat erbjudas.
Vi har emellertid kunnat tillsvidareanställa en sjuksköterska samt tagit emot två
övertaliga vårdbiträden inom förvaltningen. Den låga personalomsättningen
skapar en trygg arbetsmiljö och en god kontinuitet gentemot våra brukare.
Det har arbetats aktivt med sjukfrånvaron under året. Vi använder oss av
Medhelp och Lisa tid som kontroll och rapporteringsverktyg. Vid upprepad
korttidssjukfrånvaro försöker vi snabbt identifiera problem på arbetsplatsen och
andra faktorer som kan påverka situationen. Vi följer och använder oss av
Stockholms stads gemensamma rehabiliteringsprocess och har en tät kontakt
med de stödfunktioner som finns på stadsdelsförvaltningen. Personalen erbjuds
friskvård och har möjlighet att nyttja St: Erikshälsan som erbjuder råd,
vägledning och stödsamtal kring eventuella problem. Målet är att fortsatt
bibehålla den korta sjukfrånvaron mellan 1,5 och 2 % och försöka sänka den
långa så att totalen understiger 8 %.
Kompetensutveckling
Under året har flera medarbetare fördjupat sig i social dokumentation. De har
gått en kurs som heter Dokumentera Bättre. Medarbetarna har sedermera blivit
basen för en ny ansvarsfördelning. Istället för två stycken Solhandledare har vi
nu minst en ansvarig per hus. Handledarens uppgift blir att stötta de
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medarbetare som behöver hjälp samt att löpande rapportera hur dokumentation
fungerar. Det gör att vi lättare kan sätta in resurser där det behövs.
Förutom utbildningssatsningen socialdokumentation så har flera medarbetare
varit delaktiga i ett kostprojekt. Syftet med projektet har bland annat varit att
lära sig lättare matlagning och kostens betydelse för äldre. Projektet blev så
lyckat att det kommer bli en fördjupning av den under 2011.
En handfull medarbetare har vidareutbildat sig till vårdbiträden och planerar att
läsa vidare till undersköterskor. Vi har även haft en person som läst upp sina
kunskaper i svenska språket och är nu behörig att läsa vidare.
Förutom ovannämnda har följande utbildningar utförts:
Brandutbildning
Teckenspråksutbildning
Utbildning i användandet av behandlande madrasser.
Liko Lyftkörkort
Förflyttningsteknik
Socialpsykiatri 100 gymnasiepoäng.
Värdegrund
Under året har ett gemensamt värdegrundsarbete genomförts med i stort sett
alla medarbetare på Pilträdet. Det pågick under flera veckor. Som arbetssätt
använde vi oss av en visuell dialog modell, ett arbetssätt som skapar stor
delaktighet.
Målet med värdegrundsarbetet har varit och är att öka ett medskapande, en
större kännedom om sig själv, verksamheten och vilken värdegrund den vilar
på. Känner man tillhörighet och delaktighet i det man gör så gör man det så
mycket bättre. Det har visat sig att ett ökat medskapande leder till en minskad
sjukfrånvaro. Utmaning för kommande år blir utveckla sitt eget medskapande
för att kunna bidra till en verksamhet då den är som allra bäst.
Samverkan
Pilträdet Servicehus har en samverkansöverenskommelse med Curera sjukvård.
Överenskommelsen skall utgöra en grund för att tydliggöra ansvar, rutiner och
instruktioner för bägge parter.
Vi har även regelbundna träffar med Sodexo, Pilträdets matleverantör, inför
2011 skall ett matråd tillsättas med bland annat representanter ifrån
förtroenderådet.
Med Samhall, vår leverantör av dagligvaror, har vi uppföljningsmöten
varannan månad.
Förtroenderådet har möten på Pilträdet och träffar minst en gång per månad
enhetschefen för information och synpunkter om verksamheten.
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Kvalitetsredovisning
Resultatet av brukarundersökningen visar på en ökad brukarnöjdhet med ca 7-8
% i förhållande till föregående års undersökning. I jämförelse med staden i
stort så är brukarnöjdheten ca 12 % högre Den sammantagna bedömningen av
kvaliteten av den hemtjänst som erbjuds steg från 69 % till 76 %. Det finns
dock en del områden som vi bör förbättra oss på under kommande år, bland
annat möjligheten till utevistelse, maten och måltidssituationen samt hur
personalen informerar om tillfälliga förändringar av hjälpen. Positiva
parametrar är bland annat bemötandet från personalen, hemtjänstens förmåga
att skapa trygghet för brukarna samt den respekt personalen visar.
2010 års medarbetarenkät visar ett positivt resultat, med ett NMI - Nöjd
Medarbetar Index på 71. Medarbetarna framförde dock i en fråga ett sämre
värde än inom hela Kungsholmens stadsdelsförvaltning. De upplever inte att
arbetsgivaren erbjuder personalen möjligheter till friskvård. Medarbetarenkäten
har diskuterats på APT och gruppvis.
Verksamhetsutveckling
Sedan en tid tillbaka har vi märkt ett ökat behov av att utbilda personalen och
handleda dem i hantering av brukare som uppvisar psykisk ohälsa. Under 2011
kommer ett flertal medarbetare ingå i ett projekt vars mål är att bygga upp
psykosociala team. Medarbetarna i teamet kommer att få expertkunskaper och
handledning. Tanken är sedan att teamet skall ta sig an våra brukare med
psykisk ohälsa.
Kostens betydelse för äldres välmående är oerhört viktigt, både utifrån ett
upplevelseperspektiv men även rent medicinskt t ex vid svårläkta sår. Två
medarbetare kommer efter avklarad utbildning att fungera som kostombud.
Deras uppgift blir att stötta övrig omvårdnadspersonal vid komplicerade fall
och sprida kunskap om den allmänna måltidssituationen.

Synpunkter och klagomål
Under det gångna året har ett tiotal klagomål och synpunkter inkommit till
verksamheten. Klagomålen har bland annat berört kvalitén på utförda insatser,
bemötandet ifrån personalen och inställelsetiden vid larm.
Alla berörda brukare har blivit kontaktade, berörd personal informerad och i den
mån vi har funnit brister så har vi åtgärdat dem. Det har även lett till vissa
rutinförändringar. Alla synpunkter och klagomål har protokollförts och skickats till
diariet för registrering.
Utöver det så har ett stort antal klagomål inkommit kring leveransen av
dagligvaror. Varorna levereras för sent, det förekommer mycket felplock och
krediteringar. En handlingsplan har upprättats med leverantören Samhall som
lovat att komma tillrätta med problemen under början av 2011.
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Ett projekt som legat till grund för flera störningar är renoveringen av
Servicehusets allmänna utrymmen (korridorer, personalrum toaletter mm).
Projektet som Micasa kallar för eftersatt underhåll skulle varit avslutat i mars
2010. Med ett års försening så pågår fortfarande renoveringsarbetet. För
verksamheten och hyresgästerna så har det fört med sig en stökig miljö under en
längre tid.

Övrigt
Bilagor
Patientsäkerhetsberättelse.
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