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Natalie 
Undersköterska, Hemtjänst
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Fokus på kvalitet
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och 
familjeomsorg, personlig assistans samt äldreomsorg och bostäder med särskild service 
enligt LSS (lag om stöd och service till  vissa funktionshindrade). I Sverige är Humana 
marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. I Norge 
är Humana den näst största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg. 
Humanas vision är grunden för allt vårt arbete och ställer samtidigt höga krav på våra 
verksamheter. Vi arbetar systematiskt med att utveckla kvaliteten så att vi kan möta de 
höga krav som kunder, klienter, brukare, anhöriga och beställare ställer på oss. 

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, Attraktiv  arbetsgivare, Lång  siktig 
och uthållig tillväxt, Ansvarstagande samhällsaktör.

VÄRDEGRUND & FÖRETAGSKULTUR:  
Värdeorden Engagemang, Glädje och Ansvar och vad 
de betyder i vardagen är en viktig del av Humanas 
värdegrund. Företagskulturen präglas också av fokus på 
entreprenörskap och en decentraliserad  organisation där 
medarbetare får mandat och uppmuntras att ta ansvar.  

Humana är ett idédrivet företag med en vision och en 
värdegrund som genom  syrar all verksamhet och alla med-
arbetare. Utifrån en övertygelse om alla människors rätt 
till ett bra liv drivs verksamheten av viljan att skapa högsta 
möjliga  livskvalitet för de som väljer Humana. Våra med-
arbetares engagemang för att göra skillnad i våra kunders 
och klienters vardag är det som präglar Humana. 

VISION 

MÅLSÄTTNING 

VÄRDEGRUND   
& FÖRETAGSKULTUR

 MÅLOMRÅDEN

I år presenterar Humana för första gången en kva-
litetsredovisning på koncernnivå med syfte att på ett 
öppet och transparent sätt delge hur vi arbetar för 
att utveckla och stärka våra verksamheter. I takt med 
att svensk vård och omsorg har rört sig mot ökad 
valfrihet ställs det högre krav på kvalitet, effektivitet 
och ansvarstagande. Det tycker vi är positivt och 
vi önskar att fokus i den politiska och mediala 
debatten handlar om den kvalitet som både privata 
och offentliga utförare levererar. Vi ser gärna att 
kommuner och landsting ställer höga kvalitets- och 
effektivitetskrav på alla utförare, även sina egna. 

Medarbetarnas engagemang, glädje och vilja att ta 
ansvar är Humanas främsta konkurrenskraft. Kva-
litetsarbete är högsta prioritet på alla nivåer inom 
organisationen – allt från att varje medarbetare 
tar ansvar i sitt dagliga arbete till att Humana som 
företag strategiskt arbetar med ledningssystem, 
systematisk uppföljning och egenkontroll. 

Det är angeläget att följa objektiva kvalitetsmått, 
det vill säga kvalitetsindikatorer som är lätta att 
mäta, värdera och jämföra över tid och mellan 
enheter. Tyvärr saknas det nationellt överenskomna 
kvalitetsmätningar inom stora delar av omsorgen. 
Äldreomsorgen har kommit en bit på väg och vi ser 
att användning av kvalitetsregister bidrar till snabb 
utveckling, t.ex. inom demens- och palliativ vård. I 
de mätningar som görs där Humana kan jämföras 
mot andra aktörer i marknaden – såväl privata som 
offentliga – uppvisar Humana genomgående mycket 
goda resultat. 

För att driva kvalitetsarbetet framåt, utveckla nya 
processer och arbetssätt och vidareutveckla metoder, 
deltar Humana regelbundet i forskningsprojekt. 
Genom att tillvarata såväl befintlig som ny kunskap 
förbättras effektiviteten i vårt arbete. För Humana 
är det viktigt att den kunskap och kompetens som 
byggs upp ska komma samtliga verksamhetsområ-
den, medarbetare och länder till godo. 

Med denna kvalitetsredovisning önskar vi beskriva 
våra olika verksamheter, hur vi arbetar med kvalitet 
och måluppfyllnad samt visa exempel på de 
åtgärder vi vidtar för att förbättra oss systematiskt. 
Vår förhoppning och absoluta ambition är att 
Humanas kvalitetsarbete bidrar till att utveckla hela 
omsorgsbranschen.

Trevlig läsning!

Humana har under 15 år gått från att vara ett lokalt assistansföretag till att bli ett av Sveriges 
ledande privata och idédrivna omsorgsföretag med en utpräglad kvalitetskultur. Idag är vi  
14 000 medarbetare som arbetar efter samma vision ”Alla har rätt till ett bra liv”.

Rasmus Nerman  
VD 

Eva Nilsson Bågenholm 
Kvalitetsdirektör

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, Attraktiv arbetsgivare, Långsiktig 
och uthållig tillväxt, Ansvarstagande samhällsaktör.

VÄRDEGRUND & FÖRETAGSKULTUR: 
Värdeorden Engagemang, Glädje och Ansvar och vad 
de betyder i vardagen är en viktig del av Humanas 
värdegrund. Företagskulturen präglas också av fokus på 
entreprenörskap och en decentraliserad organisation där 
medarbetare får mandat och uppmuntras att ta ansvar.
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Humanas affärsområden
Individ och familj Personlig assistans Äldreomsorg Humana i Norge

Individ & Familj erbjuder 
boende, vård och behandling 
inom psykiatri och psykosocialt 
förändringsarbete till familjer 
och individer inom alla ålders-
grupper. Humana erbjuder en 
rikstäckande vårdfläta med hög 
kompetens inom psykosocial 
problematik och psykisk ohälsa 
hos barn och unga.

Kommuner där 
Humana 
har kunder

Hemtjänst 
Äldreboenden 
Bostäder med 
särskild service

Tillstånd för 
assistans
Boenden

Personlig Assistans erbjuder 
personlig assistans till personer 
med funktionsnedsättning för 
att de ska klara vardagen och 
ge dem möjlighet till att leva 
ett liv som andra. Humana har 
kunder i alla åldrar och en stor 
del av kunderna, omkring en 
tredje del, är barn. 

Humana bedriver äldreomsorg 
- särskilda boenden för äldre 
och hemtjänst - samt boenden 
med särskild service enligt LSS. 
Vi arbetar alltid individanpassat 
baserat på kundernas egna 
förutsättningar, behov och 
önskemål.

Humana i Norge erbjuder 
boende, vård och behandling 
inom psyko socialt förändrings-
arbete till familjer och barn och 
unga. Humana bedriver också 
personlig assistans och viss 
verksamhet inom omsorg för  
personer med funktions- 
nedsättning.
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Grundläggande hörnstenar  
Vad är kvalitet för oss? Det är fyra grundläggan-
de hörnstenar som är viktiga i allt vårt arbete – 
individuella lösningar, hög kompetens, Humanas 
värdegrund och evidensbaserade metoder.

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 
självbestämmande. Ingen individ är den andra lik. 
Därför måste också våra lösningar vara individuella 
och unika. Vi strävar alltid efter att tillgodose varje 
kunds och klients behov och önskemål.

Kvalitet handlar om kunskap och uppföljning. Vi vill 
veta 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 
Humana har många högutbildade medarbetare, inte 
minst med psykoterapeutisk kompetens. Bland våra 
medarbetare finns psykologer, psykoterapeuter, läkare, 
sjuksköterskor, undersköterskor och behandlingsassis-
tenter. Av dessa har en stor andel mångårig praktisk 
erfarenhet av vård och omsorg.

Humanas kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet är vår högsta prioritet på alla nivåer. Vårt yttersta mål är att tillgodose klienters, 
kunders och beställares behov och önskemål. Därför arbetar vi strategiskt med ledningssystem, 
systematisk uppföljning och egenkontroll. Och dessutom har varje medarbetare ett ansvar att 
utföra sina uppgifter på bästa möjliga sätt. 

Grundläggande hörnstenar

Humanas kunder och klienter står alltid i första 
rummet . Vi lyssnar på och arbetar tillsammans 
med dem för att tillgodose deras behov  
och önskemål på bästa sätt.

Humanas medarbetare är grunden i vår verksam-
het och ges därför förutsättningar att göra ett bra 
arbete genom en tillfredställande   arbetsmiljö  och 
kontinuerlig kompetensutveckling.

Humanas värdegrund genomsyrar allt vi  
gör och det pågår ett ständigt arbete med  
våra värdeord – engagemang, glädje och  
ansvar  – som utgångspunkt.

EVIDENS-  
BASERADE  
METODER 

 

INDIVIDUELLA  
LÖSNINGAR  

HÖG  
KOMPETENS  

 

VÄRDE-  
GRUND  

Humana strävar efter att alltid arbeta evidens- 
baserat, dvs. att arbeta med bästa tillgängliga 
kunskap.

Humanas kunder och klienter står alltid i 
första rummet.Vi lyssnar på och arbetar 
tillsammans med dem för att tillgodose 
deras behov och önskemål på bästa sätt.

Humanas värdegrund genomsyrar allt vi gör 
och det pågår ett ständigt arbete med våra 
värdeord – engagemang, glädje och ansvar 
– som utgångspunkt

Humanas medarbetare är grunden i vår 
verksamhet och ges därför förutsättningar 
att göra ett bra arbete genom en tillfreds-
ställande arbetsmiljö och kontinuerlig kom-
petensutveckling. 

Humana strävar efter att alltid arbeta 
evidensbaserat, dvs. att arbeta med bästa 
tillgängliga kunskap. 

Grundläggande hörnstenar
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Humana Akademin 
Genom Humana Akademin satsar vi på ständig 
kompetensutveckling. Vi erbjuder både traditio-
nella utbildningar och webbaserade interaktiva 
utbildningar. Humana är stolta pionjärer när det 
kommer till att utbilda sina personliga assistenter. 
Redan 2006 genomförde vi de första utbildningar-
na. Under 2015 vidgades Humana Akademin till 
att omfatta hela koncernens utbud av utbildningar 
inom samtliga verksamhetsområden. Totalt erbjuder 
Humana Akademin drygt 100 olika utbildningar 
som täcker samtliga huvudområden för Humanas 
medarbetare, till exempel: 

• introduktions- och grundutbildningar

• arbetsmiljö

• ledarskap

• värdegrund

• bemötande

• kvalitet

• funktionsnedsättningar

• metod och behandling

Under 2015 genomförde våra medarbetare drygt 
6 800 utbildningar i webbaserad form i Humana 
Akademins läroportal.

Humanas värdegrund 
Värdegrunden är vår etiska och moraliska plattform. 
Den genomsyrar all Humanas verksamhet. Arbetet 
med värdegrunden är en central utgångspunkt såväl 
i den strategiska planeringen som i den dagliga 
kontakten med kunder, klienter och beställare. 
Vår främsta konkurrenskraft är våra medarbetares 
engagemang, glädje och vilja att ta ansvar. På 
Humana är vi övertygade om att en väl förankrad 

företagskultur med gemensamma värderingar ger 
våra medarbetare en riktning och mandat för att 
arbeta med individanpassat bemötande och lös-
ningsfokus i vardagen. 

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 evidensbaserade metoder. De hämtar stöd 
från nationella riktlinjer, forskning, kvalitetsregis-
ter och utvecklingsarbeten. Humana driver och 
medverkar i flera forskningsprojekt tillsammans 
med universitet och högskolor. Vi strävar efter att 
driva utvecklingen inom evidensbaserade metoder 
och målet är att sätta en ny, högre standard inom 
området.

Kvalitetsorganisation 
Under 2015 har Humana skapat en koncernövergri-
pande struktur för kvalitetsarbete. Den leds av vår 
kvalitetsdirektör. Varje affärsområde har en kvalitets-
chef och flera kvalitetsutvecklare som säkerställer att 
arbetet sker i enlighet med Humanas fyra hörnstenar 
för kvalitet. De ser också till att arbetet följs upp och 
utvecklas utifrån våra mål. 

Vår centrala kvalitetsorganisation består av 25 
medarbetare. De har flera viktiga arbetsuppgifter. 
Bland annat att säkerställa att våra verksamhetsom-
råden har de verktyg och system de behöver och att 
kompetensutveckling och kunskapsöverföring mellan 
enheter, verksamhetsområden och länder fungerar 
väl. Kvalitetsorganisationen rapporterar till styrelsen 
på månatlig basis.

Systematiskt kvalitetsarbete  
Kvalitetsarbete får aldrig stanna upp. Vi arbetar med 
systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa 
kontinuerlig utveckling medan vi växer. Vi följer upp, 
utvärderar och förändrar. Vi arbetar förebyggande 
för att säkerställa att kvalitetsledningssystemet 
är anpassat efter verksamheten och att vi lär oss 
av våra, och andras, misstag. Varje enhet utför 
regelbundet egenkontroller för att säkra verksamhet-
ens kvalitet. Dessutom utför vår kvalitetsorganisation 
både anmälda och oanmälda internkontroller. Till 
grund för vårt förbättringsarbete ligger information 
från till exempel riskanalyser, internkontroller och 
utredning av klagomål, synpunkter och diverse 
rapporter.

Avvikelser  
Alla medarbetare inom socialtjänsten samt hälso- 
och sjukvården har ansvar för att rapportera 
avvikelser. 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. Det viktiga är att 
det finns en tillåtande attityd och att alla avvikelser 
uppmärksammas, analyseras och diskuteras på ar-
betsplatsen. 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.  
Vi på Humana uppmuntrar aktivt att medarbetare 
rapporterar avvikelser för att utveckla och förbättra 
verksamheten.  Vi analyserar också avvikelserna  
ur ett jämförande perspektiv mellan enheter  
och över tid.

Vårdgivaren är skyldig att informera kunden/klienten 
om incidenter och att en utredning och analys är 
påbörjad. På Humana är vi angelägna om att 
alla avvikelser rapporteras och analyseras och att 
lärdomarna därefter sprids i hela företaget.

Under 2015 rapporterades följande avvikelser inom 
våra affärsområden:

Personlig assistans: 723 avvikelser varav 14 ledde till 
en anmälan enligt Lex Sarah

Individ och familj: 2600 avvikelser varav 38 ledde 
till en anmälan enligt Lex Sarah och 7 ledde till en 
anmälan enligt Lex Maria 

Äldreomsorg och LSS: 6280 avvikelser varav 10 
ledde till en anmälan enligt Lex Sarah och 3 ledde 
till en anmälan enligt Lex Maria

Norge: 362 avvikelser

Kontinuerlig förbättringsprocess
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Individuella lösningar 
Vi anpassar insats och behandling efter varje 
individs behov när klienten kommer till oss för första 
gången. Men många klienters behov förändras med 
tidens gång. Därför förändrar vi stödet och insatsen 
allt eftersom. 

Tack vare Humanas breda utbud av tjänster kan 
vi vårdfläta. Så kallas det när vi erbjuder nya 
placeringar och insatser för personer vars behov 
förändras med tiden. Två viktiga fördelar med denna 
möjlighet är att: 

• Individen själv kan påverka och utforma sitt 
framtida stödbehov såväl geografiskt som innehålls-
mässigt

• Vårdflätan gör det möjligt för individen att flytta 
mellan enheter allt eftersom vårdbehovet förändras

Genomförandeplaner 
En viktig förutsättning för att vi ska utföra ett bra 
jobb med hög kvalitet är att alla klienter har en 

genomförandeplan. Den är alltid utformad efter 
individens specifika behov och klienten är delaktig 
i arbetet med att ta fram mål för behandlingen. 
Klienten är också aktiv i uppföljningen av målen.   
Vi mäter andelen uppföljda genomförandeplaner 
varje månad.

Nöjd kund index, NKI  
Vi mäter NKI på alla våra enheter. Våra kunder är 
både våra klienter och våra uppdragsgivare, alltså 
kommunerna. På vuxenenheterna var NKI 8,1 av 
10 år 2015. Mottagande och introduktion fick högst 
betyg (8,5) och Fritidsaktiviteter fick lägst betyg (7,8). 
Undersökningen bygger på 227 intervjuer med 
klienter. På HVB (hem för vård eller boende) för barn 
och unga mäter vi hur nöjda kommunerna är med 
placeringen både under och efter avslutad placering.

Individ och familj
Kvalitetsarbete inom Humana Individ och familj utgår från vår gemensamma vision Alla har rätt 
till ett bra liv. Värdegrundsorden ansvar, glädje och engagemang genomsyrar vårt arbete. För oss 
innebär det att den enskilde ska få rätt insats, utförd på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Självklart med 
ett gott bemötande. Våra klienter ska också kunna påverka de insatser de får.
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Hög kompetens 
Nöjda medarbetare med rätt kompetens är en 
förutsättning för att kunna leverera kvalitativ vård 
och behandling. Därför mäter vi hur nöjda våra 
medarbetare är genom NMI, nöjd medarbetarin-
dex. Vi nådde 74 av 100 för 2015. 85% av våra 
medarbetare uppger att de har den kompetens som 
krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. 

Vi jobbar med ständig kompetensutveckling för att 
öka kvaliteten. Under 2015 har våra medarbetare 
genomfört utbildningar inom många olika områden. 
Bland annat motiverande samtal (MI), kognitiv 
beteendeterapi (KBT), kunskap om homosexuali-
tet, bisexualitet, trans- och queerpersoner (HBTQ), 
konflikthantering, metoden Marte Meo, riskanalys 
och social rätt. Flera av våra enheter har kontinuerlig 
handledning av beteendevetare.

Som del av vårt förebyggande kvalitetsarbete har vi 
även utbildat i händelseanalys. Ca 20 medarbetare 
har därför kompetens att hjälpa enheter att utreda 
grundorsaker och eventuella brister vid allvarliga 
händelser. De kan också föreslå åtgärder för att 
förhindra att samma sak händer igen.  
Händelseanalysteamet medverkar vid utredningar 
för Lex Sarah och Lex Maria.

Engagerade medarbetare är av största vikt för att 
våra klienter ska få sina behov tillgodosedda och 
för att vi ska nå våra mål. Varje månad frågar vi 
våra chefer hur de upplever engagemanget hos 
sina medarbetare och det är högt. Men ett högt 
engagemang innebär också risk för ökad stress 
och därför mäter vi även stressnivån. Stressnivån 
är relativt hög och målet för 2016 är att minska 
stressnivån hos medarbetare (=högre värde på 
skalan nedan).

Värdegrund 
Alla enheter har under 2015 arbetat aktivt med 
Humanas värdegrund. Vi har framförallt arbetat 
med att ta fram värdegrundsordens betydelse i det 
praktiska arbetet. Det är viktigt att alla medarbetare 

Källa CMA Medarbetarundersökning 2015

(1=lågt engagemang, hög stress, 5=högt engagemang, låg stress)  
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Hur väl stämmer Humanas värdeord in 
på ditt arbete?

Chefs bedömning av medarbetares 
engagemang och stress

Stöd för värdegrundsarbete

känner till värdegrunden och att den genomsyrar allt 
arbete. Bilden nedan är ett exempel på hur vi jobbat 
med både vad orden betyder och vilka beteenden 
som hjälper och stjälper medarbetare när de ska leva 
värdegrunden. 

Ansvar 
Sök information och ha koll på 
rutiner, fråga om du inte vet, ta 
egna initiativ, delta aktivt i möten, 
hjälp till att hitta lösningar

Glädje 
Tänk positivt och var professionell, 
visa uppskattning och ge beröm, 
heja på alla, påvisa framsteg, stötta 
dem, som i stunden, har negativ 
attityd

Engagemang 
Lyssna på kollegor och klienter, 
var delaktig och nyfiken, planera 
och strukturera aktiviteter, var 
närvarande

Beteenden som rör oss själva

• Skylla ifrån sig

• Prata bakom ryggen

• Prata nedlåtande om varandra

• Uttrycka negativa åsikter

    o ”det är ingen idé”

    o ”det kommer aldrig att gå”

    o ”vad var det jag sa”

Omständigheter som gör oss 
sårbara

• Aggressivitet hos klienter

• Problem i privatlivet

• Känslor av nedstämdhet,  
  rädsla, stress

• Trötthet, smärta, sjukdom

HJÄLPERSTJÄLPER
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Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gör 
regelbundet tillsyn på HVB för barn och unga. IVOs 
tillsyn visar på en genomgående god kvalitet vid 
våra enheter. IVO gör även tillsyn vid incidenter på 
övriga enheter. Humana arbetar systematiskt med 
de förbättringsområden som tydliggörs genom 
internkontroll och extern tillsyn.

Internkontroll Tillsyn av IVO Yttranden/Synpunkter 
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Internkontroll och tillsyn i Division   
Barn och Unga

Evidensbaserade metoder  
Humana Individ och familj strävar efter att använda 
evidensbaserad praktik och evidensbaserade 
metoder i största möjliga mån. Vi använder flera av 
de metoder som finns i Socialstyrelsens metodguide 
för socialt arbete. Här har vi beskrivit några av dem.

Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling 
IHF är en manualiserad och effektutvärderad metod 
som vänder sig till familjer med komplexa problem. 
Målet är att barnet eller ungdomen ska kunna bo 
kvar hemma. Humana har tillsammans med forskare 
vid Örebro universitet och två kommuner inlett en 
studie. Vi vill utvärdera effekterna av metoden och 
följa upp tidigare klienters levnadsvillkor.

Treatment Foster Care Oregon (TFCO f.d. MTFC) 
TFCO är ett manualbaserat beteendeträningspro-
gram som vänder sig till familjer med omfattande 
problem. Situationen ska vara såpass allvarlig att en 
placering på SIS institution eller HVB är alternativet. 
TFCO kan också användas för eftervård efter 
placering på SIS eller HVB. 

Connect  
Connect är ett anknytningsbaserat program för stöd 
till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. 
Programmet bygger på grundläggande principer om 
anknytning, relationer, kommunikationsmönster och 
barns utveckling.

40 konsulenter på Humana var i slutet av 
2015 utbildade för att leda Connectgrupper i 
familjehem. Av dem är 15 certifierade. Samtliga 
åtta familjehems- och öppenvårdsenheter i Humana 
har konsulenter utbildade till Connectledare. Under 
hösten 2015 startade vi en studie tillsammans med 
Connects grundare professor Marlene Moretti 

vid Simon Fraser University i Kanada och Social-
högskolan Lunds Universitet. Genom den vill vi 
utvärdera effekterna av Connect. Studien omfattar 
100 familjehem som randomiserats. Hälften får 
gå en Connectutbildning omedelbart och övriga 
utgör kontrollgrupp. Connect används även på 
HVB för barn och unga. Humana påbörjade under 
våren 2015 implementeringen av Connect på fem 
HVB. Efter grundutbildningen har enheterna haft 
handledning och metodstöd i 8-10 månader för 
att bli Connect-certifierade. Humanas chefspsyko-
log Annicka Lang följer projektet i sin forskning på 
Linköpings universitet. Studien är randomiserad med 
fem HVB som kontrollgrupp. De första rapporterna 
från studien kommer under våren 2016.

Systematiskt kvalitetsarbete 
Kvalitetsgruppen gör regelbundet internkontroller - 
både planerade och oplanerade - för att utveckla 
och säkerställa kvaliteten inom alla verksamheter. 
Internkontrollerna mynnar ut i en rapport med 
åtgärdsplan. Målet är att alla enheter ska 
genomsyras av trygghet, kunskap och god kvalitet. 
Det avser såväl arbetet med våra klienter som våra 
medarbetares hälsa och välbefinnande.

Exempel på vad kvalitetsgruppen tittar på vid en 
internkontroll:

• Verksamhet, tillstånd och personal

• Kvalitetsarbete och arbete med systematisk 
arbetsmiljö

• Behandlingsrutiner och dokumentation

• Rutiner kring medicin och hälsa

• Klienter, matchning och placering

• Läkemedelshantering

Ingrid
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Barnbarometern
 
Alla barn ska ha rätt till ett bra liv. För att det ska 
fungera måste barnets bästa vara utgångspunk-
ten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnets 
behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när 
kommunerna utreder, beviljar, genomför eller 
utvärderar insatser inom socialförvaltningarnas verk-
samhetsområde.

Humana Individ och familj möter och arbetar 
dagligen med barn i utsatta situationer. Och vi 
ser att samhället inte alltid lyckas leva upp till de 
krav som dessa barn har rätt att ställa på landets 
myndigheter och kommuner. Med hjälp av Barn-
barometern har vi granskat kommunernas arbete 
tre år i rad. Vårt mål är dels att skapa debatt om 
hur samhället kan bli bättre på att arbeta med 
barn i utsatta situationer och dels utgöra en grund 
för lärande mellan kommuner. 2015 följde vi upp 
resultaten med expertstöd från organisationen 
Maskrosbarn. 

Humana Barnbarometer visade 2015 både positiva 
och mindre positiva, eller direkt alarmerande, 
resultat. Bland ljuspunkterna märks att en klar 
majoritet av kommunerna låter barn ha med sig 
stödpersoner i kontakt med kommunerna.   
Mindre positivt är att endast en minoritet av 
kommunerna vidtagit åtgärder efter att Sverige i 
början av året fått kritik av FNs barnrättskommitté 
för arbetet med barnkonventionen.

HBTQ-certifiering
 
Humana arbetar för allas rätt till ett bra liv. Enligt 
forskning är HBTQ-personer (ett paraplybegrepp 
för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck och identiteter) över-
representerade bland personer med psykisk ohälsa. 
Därför är det naturligt att vi nu tagit första steget och 
certifierat Tiangruppen och deras verksamheter för 
att öka medvetenheten i dessa frågor. Tiangruppen 
är en del av Humana Individ och familj som har fem 
HVB för ungdomar samt ett stödboende för unga 
vuxna.

Tiangruppens personal har genomgått en 1-årig 
certifieringsprocess via RFSL (Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 
queeras rättigheter). HBTQ-certifieringen handlar 
om att lära sig om sina och andras rättigheter och 
att ur ett normkritiskt perspektiv synliggöra och 
granska samhällsnormer och deras konsekvenser. 
Under utbildningen har alla diskrimineringsgrunder 
belysts och i synnerhet HBTQ-personers situation 
ur olika perspektiv. Under utbildningstillfällena har 
det varvats föreläsningar med interaktiva element 
och övningar inom teman som mångfald, mänskliga 
rättigheter, alla diskrimineringsgrunder, hbtq-
begrepp, lagar och rättigheter, bemötande, normer 
och makt.

Målet har varit att skapa en miljö där alla känner 
sig inkluderade och välkomna och att skapa för-
utsättningar för ett respektfullt bemötande. Det 
handlar helt enkelt om att koppla principen om 
allas lika värde till arbetsplatsen, arbetsmiljön och 
bemötandet kollegor emellan. Och inte minst till 
bemötandet av kunder och andra personer de 
kommer i kontakt med på sitt arbete. Certifieringen 
var klar under december 2015 och gäller i tre år. 
Därefter måste recertifiering göras.

Mats och Ludde
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Individuella lösningar 
Grunden i vårt arbete är att uppfylla LSS (lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
intentioner om kundens rätt till självbestämman-
de och möjlighet att påverka utformningen av 
assistansen. I genomförandeplanen, som tas fram i 
nära samråd med kunden, beskrivs hur assistansen 
ska genomföras praktiskt, hur den ska följas upp 
och kundens åsikter och önskemål om assistansens 
utformning. Vi formulerar också mål för hela eller 
delar av insatsen.

Kundundersökning 
Varje år gör Humana Assistans två kundundersök-
ningar. Vi låter en extern leverantör kontakta våra 
kunder eller deras företrädare för att ta reda på hur 
nöjda de är med vårt samarbete. Vi använder NKI 
(nöjd kund index) för att kunna jämföra med andra 
verksamheter. NKI är ett sammanvägt resultat av 
frågorna:

• 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 
kommer detta ideal idag?

Dessutom ställs frågor om självbestämmande, 
service, kunskap inom assistans och hur nöjda våra 
kunder är med sina kontaktpersoner på Humana.
Undersökningen visar att 95% av våra kunder 

anser att de själva väljer vem som ska arbeta som 
deras assistent. På frågan om våra kunder själva 
får utforma sin assistans är värdet 4,6 av 5 och 
på frågan om våra kunder uppfattar oss som en 
kvalitativ leverantör av personlig assistans får vi 
4,2 av 5. Vi är stolta över att vi bibehåller en hög 
kundnöjdhet som enligt Svenskt kvalitetsindex 
överstiger snittet för vård och omsorg.

Samarbetsplan 
Samarbetsplanen är ett nytt initiativ som vi startade 
under 2015. Tillsammans med varje kund, eller 
kunds företrädare, tar vi fram en samarbetsplan. 
Den fokuserar på hur kunden önskar att relationen 
med oss som assistansanordnare ska fungera. Vi 
upprättar samarbetsplanen i dialog med kunderna 
för att säkerställa att deras förväntningar på 
Humana är tydliga för oss. 

Arbetsledare 
Inom personlig assistans är varje kunds hem också 
en arbetsplats där de personliga assistenterna har 
sin arbetsvardag. Vi använder oss av arbetsledare 
för att säkerställa att assistansen är utformad utifrån 
kundens önskemål och behov. En arbetsledare är 
oftast en av de personliga assistenterna, men kan 
också vara kunden själv. Han eller hon fungerar 
som en länk mellan arbetsgruppen och oss som 
anordnare och arbetsgivare. Vi har arbetat utifrån 
denna modell sedan starten för 15 år sedan. Vi 
är övertygade om att ju närmare kunden besluten 
fattas, desto bättre blir kundens och assistenternas 
vardag. I den årliga kundundersökningen är det 
tydligt att kunder som har en arbetsledare på plats 
är nöjdare än om arbetsledningen sker på distans.

Hög kompetens 
Det är tack vare våra medarbetare som vi kan 
leverera assistans med hög kvalitet. Därför är en 
viktig del av vårt arbete att se till att de trivs med sitt 
arbete och med oss som arbetsgivare. Genom årliga 
medarbetarundersökningar kartlägger vi också vilka 
behov de har av bland annat kompetensutveckling 
och information. 

I medarbetarundersökningen tar vi fram NMI  
(nöjd medarbetarindex) utifrån följande frågor: 

• Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation

• Jag är som helhet nöjd med Humana som 
arbetsgivare

• Jag är stolt över att arbeta på Humana

Personlig Assistans
Alla har rätt till att kunna leva ett liv som andra. Det är målet med personlig assistans. Insatsen ska 
innebära stor valfrihet, individanpassad hjälp och vara personligt utformad. Kunden har exempelvis 
rätt att själv välja vem som ska arbeta som personlig assistent, när stödet behövs och hur det ska 
utföras. Humana startade som ett företag specialiserat inom personlig assistans och har utvecklat 
verksamheten under åren. Idag är Humana Sveriges största utförare av personlig assistans.
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Humana Akademin 
Humana Akademin har sedan flera år arbetat med 
kompetensutveckling av personliga assistenter. Alla 
nyanställda får en webbaserad introduktionsutbild-
ning. De som ska arbeta med barn får dessutom 
en tilläggsutbildning om assistans för barn och 
ungdomar. Vi erbjuder utbildning i social dokumen-
tation och utbildning för assistenter som också är 
arbetsledare. 
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Värdegrund 
Vi arbetar med vår värdegrund och våra värdeord 
glädje, engagemang och ansvar som utgångspunkt. 
Vi håller den levande genom våra värdegrunds- 
ledare och värdegrundsmöten. Under 2015 har 
samtliga tjänstemän inom Humana Assistans 
genomgått en heldagsutbildning med fokus på vår 
värdegrund. Arbetet drivs också i assistentgrupper-
na och vi har inkluderat våra kundambassadörer 
genom regionala träffar. Att dela vår värdegrund 
är lika viktigt för alla våra medarbetare som för 
våra kunder. I den medarbetarundersökning vi gör 
varje år mäter vi om vår personal känner till våra 
värdeord. I den senaste undersökningen uppger  
84% av tjänstemännen att våra värderingar är 
styrande i deras vardagliga arbete och 58% av de 
personliga assistenterna känner till våra värdeord. 
85% av de personliga assistenterna uppger även att 
värdeorden stämmer väl in på deras arbete.

Evidensbaserade metoder 
Personlig assistans utgår från den enskildes behov 
och önskemål. Vi har lång och gedigen erfarenhet 
och använder vår samlade kunskap av att under 
15 års tid ha arbetat med vad som idag är ca 1900 
personer med olika funktionsnedsättningar. Genom 
vårt arbete har vi utvecklat flera olika tillvägagångs-
sätt för att säkerställa individens rätt att leva ett liv 
som andra. 

Polstjärnan 
Humana Assistans sammankallar vid komplexa 
situationer berörda tjänstemän till ett möte - 
Polstjärnan - för att analysera en uppkommen 
situation samt besluta om åtgärder och ansvar. 
Polstjärnan bidrar till att säkerställa kvalitet  och 
sprida kunskap. I vårt kvalitetsledningssystem ingår 

riskbedömning, uppföljning och åtgärder av avvikelser, 
synpunkter och klagomål. Det är viktigt att kvalitets- 
arbetet bedrivs både förebyggande och när det  
uppstått en avvikelse. 

Juridiska årsboken 
Sedan 2011 delar vi varje år med oss av vår juridiska 
kompetens genom Humanas juridiska årsbok. Humana 
besitter branschens mest samlade och erfarna 
kompetens inom LSS-lagstiftningen. I årsboken lyfter 
Humana de trender och tendenser inom juridiken som 
styr personlig assistans utifrån att Humanas jurister har 
insyn i de flesta av landets kommuner där Humanas 
kunder finns. I årsboken för 2015 skrev vi bland annat 
om att landets förvaltningsdomstolar bedömer rätten till 
personlig assistans olika och att det finns skillnader i hur 
kommuner och Försäkringskassan gör sin bedömning 
av hjälpbehovet. Årsboken sprids till beslutsfattare inom 
kommun, landsting och myndigheter. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Humana Assistans arbetar med egenkontroll och in-
ternkontroll löpande under året, där både den enskilde 
medarbetaren och kvalitetsavdelningen följer upp kvali-
tetsarbetet. 

Humana arbetar med internkontroll inom fyra områden: 

• Barnperspektivet

• Avvikelser

• Genomförandeplaner

• Social dokumentation

Internkontroller som utförs av kvalitetsavdelningen löper 
parallellt inom de olika områdena under året. 

Tillgänglighetsbarometern
 

Tillgänglighet är av stor betydelse, särskilt för att 
inkludera personer med olika funktionsnedsätt-
ningar. För sjätte året i rad har Humana Assistans, 
i år tillsammans med organisationen Hjärnkraft, 
granskat kommunernas arbete med att göra 
samhället tillgängligt för personer med funktions-
nedsättning.

Undersökningen från 2015 visar bland annat att 
kommunerna (181 svarade på undersökningen) 
brister i att göra skolgårdar tillgängliga för barn, 
föräldrar och personal med funktionsnedsätt-
ningar. Den visar också att sex av tio kommuner 
saknar mål om tillgänglighet i sina översiktsplaner 
och att en lika stor andel inte arbetar strategiskt 
med att anställa personer med funktionsnedsätt-
ning. 

Men det finns också positiva resultat. Till exempel 
uppger sju av tio kommuner att de uppfyller högt 
ställda krav på tillgängliga webbplatser som är 
viktiga för att inkludera så många som möjligt i 
informationen. 

Natalie
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Individuella lösningar  
 
Genomförandeplan 
Genomförandeplanen utgör stommen i vårt arbete 
med individuella lösningar. Syftet med planen är att 
säkerställa kundens inflytande och delaktighet. Han 
eller hon får möjlighet att uttrycka sina behov och 
önskemål för hur insatsen ska utformas. Genom-
förandeplanen ska skapa en tydlig struktur för det 
praktiska genomförandet och uppföljningen av en 
insats. 

 

Kontaktmannaskap 
Vi arbetar med kontaktmannaskap i alla våra 
verksamheter. Kontaktmannen har en viktig roll i 
såväl bemötande som kundinflytande. Han eller 
hon upprättar genomförandeplanen tillsammans 
med kunden och eventuella anhöriga. Vi kvali-
tetssäkrar våra kontaktmän genom certifiering. Vi 
utbildar ständigt fler medarbetare till certifierade 
kontaktmän.

Levnadsberättelse 
Vi erbjuder alla våra kunder möjlighet att få sin 
levnadsberättelse dokumenterad. Genom den 
får kunden möjlighet att berätta om sig själv och 
vad han eller hon har varit med om i livet. Alla 
medarbetare som arbetar med kunden ska läsa 
levnadsberättelsen. Den ska ge ökad förståelse för 
kundens åldrande, symptom, beteende samt fånga 
upp kundens intressen. 

Aktivitetsanalys 
Aktivitetsanalysen är till för att ge kunden en 
innehållsrik och meningsfull vardag. Vi erbjuder alla 
kunder som bor i särskilt boende eller boende med 
särskild service enligt LSS en individuell aktivitetsa-
nalys. I den tydliggör vi vilka aktiviteter kunden är 
intresserad av utifrån hans eller hennes önskemål, 
behov och förutsättningar. 

Nöjda kunder 
Vi analyserar noga Socialstyrelsens undersökning 
”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.  År 2015 
nådde vi 87% kundnöjdhet i genomsnitt för alla 
Humanas äldreboenden. Det är något högre än 
2014 och klart högre än riket i genomsnitt. 

Nästan alla kunder uppger att Humanas personal 
bemöter dem på ett bra sätt. Undersökningar visar 
att vi blir allt bättre på att ta hänsyn till kundernas 
åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. 
Jämfört med landet som helhet ligger Humana på 
en klart högre nivå.

Allt fler kunder är nöjda med Humanas hemtjänst. 
År 2015 var andelen nöjda kunder 91%. Siffran är 
ett genomsnitt för alla Humanas enheter och visar 
en ökning med fyra procentenheter sedan 2014. 

Äldreomsorg
Inom Humana äldreomsorg arbetar vi med personcentrerad omvårdnad för äldre och för 
personer med funktionsnedsättning i bostäder med särskild service enligt LSS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade). Det handlar om att se människan bakom sjukdom, åldrande, 
symptom eller utmanande beteende. Vi ska underlätta för personen och fokusera på hans eller 
hennes förmågor istället för oförmågor för att stärka självkänsla och livskvalitet. Vi utgår från ett 
salutogent synsätt och har i enlighet med det fortsatt att utveckla ett personcentrerat arbetssätt. 
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Våra medarbetare är duktiga på att ta hänsyn till 
kundens önskemål om hur hjälpen ska utföras och 
vilka tider personalen ska komma. Humana ligger 
på högre nivåer än riksgenomsnittet. Andelen 
kunder som känner sig trygga med att bo hemma 
med stöd av hemtjänsten har ökat tydligt sedan 
2014. Färre än tidigare besväras av ensamhet. 83% 
upplever att det är lätt att få kontakt med hemtjänst-
personalen vid behov.

Vi gör en egen kundundersökning för att mäta 
nöjdheten hos våra kunder som bor i bostäder med 
särskild service enligt LSS. 86% av dem är totalt sett 
nöjda. Genomförandeplanen och informationen 
från boendet och personalen är det som tydligast 
förbättrats sedan föregående mätning. 

Hög kompetens  
Under 2015 fortsatte vi vårt arbete med att höja 
kompetensen bland våra medarbetare. Nyanställda 
har gått vår bemötande- och värdegrundsutbild-
ning. Nyanställda inom äldreboende och hemtjänst 
har dessutom gått den webbaserade utbildningen 
Demens ABC. I år har vi också lanserat en 
webbaserad introduktion för nyanställda. Den inleds 
med en utbildning och avslutas med ett kunskapstest 
inom kvalitet, arbetsmiljö och bemötande. Webbut-
bildningen är interaktiv och mycket uppskattad. 

Miljö 
Ett av Humanas mål är att minska påverkan på 
miljön. Genom ständiga förbättringar miljöanpas-
sar vi verksamheterna för att minimera påverkan 
på miljön. Varje verksamhetschef ansvarar för att 
miljöarbetet fortgår och följer företagets fastställda 
miljöpolicy. I detta ingår att följa våra övergripande 

miljömål, följa beställarkommunens miljökrav och 
upprätta en lokal miljöplan. Den lokala miljöplanen 
har konkreta och uppföljningsbara miljömål. Under 
2015 har vi miljöcertifierat våra äldreboenden 
i Kungsbacka – Blåvingevägen och Ekhaga. Vi 
har också uppdaterat vår miljödiplomering på 
äldreboendet Kavlagården i Huskvarna. 

Värdegrund  
Humana äldreomsorg prioriterar bemötande och 
värdegrund högt. Vårt värdegrundsarbete utgår 
från Socialstyrelsens nationella värdegrund för 
äldreomsorg och från Humanas värdegrund. Bland 
annat får nya medarbetare och verksamheter värde-
grundsutbildning och vi utbildar värdegrundsledare 
inom alla våra verksamheter. De arbetar kontinu-
erligt med bemötande- och värdegrundsfrågor, 
bland annat på arbetsplatsträffar. De ska säkerställa 
att värdegrunden upprätthålls i bemötandet 
av kunderna, deras anhöriga och bland våra 
medarbetare.

Projekt service 
Ännu ett sätt att arbeta med Humanas värdegrund är 
ett kvalitetsprojekt inom service som affärsområdet 
inledde under 2015. Målet är att alla personer som 
har kontakt med Humana ska uppleva god service.  
Vi har delat upp syftet med projektet i tre 
övergripande punkter. Projektet ska: 

• Tydliggöra servicekulturen inom Humana 
äldreomsorg för samtliga medarbetare

• Skapa konkreta förutsättningar för en hög service- 
standard

• Vara en naturlig fortsättning på värdegrunds- 
projektet 

Vi inledde projektet med att mäta hur kunder och 
anhöriga upplever våra medarbetares tillgänglig-
het, bemötande och serviceförmåga. Vi kommer att 
avsluta projektet med en ny mätning.

Evidensbaserade metoder  
FAMM – för en bättre måltidsmiljö 
Maten är en viktig del av omvårdnaden. Inom 
Humana arbetar vi efter ett koncept för måltidsmiljö 
som heter FAMM (Five Aspects of Meal Model). 
FAMM fokuserar på de fem aspekter som har 
betydelse för hur måltiden och måltidsmiljön 
upplevs. Dessa fem aspekter är rummet, mötet, 
produkten, atmosfären och styrsystemet. Under 
2015 har vi fokuserat på att implementera FAMM 
på alla äldreboenden. Våra undersökningar visar 
att kunderna blivit mer nöjda med måltider och 
måltidsmiljö. 

Demensvård och vård i livets slutskede utifrån 
nationella riktlinjer. 
För att kunna utvecklas kvalitativt deltar Humana i 
de stora nationella kvalitetsregistren. Det ger viktig 
kunskap och möjlighet att jämföra oss med andra 
inom branschen. De nationella kvalitetsregister som 
vi deltar i är: 

• Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska 
Symptom vid Demens (BPSD)

• Senior alert 

• Svenska palliativregistret

Humana utvecklar arbetet genom att kontinuerligt 
följa upp våra resultat i de olika kvalitetsregistren 
och använda dessa i det systematiska  
förbättringsarbetet. 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation 
Vi vill säkra individens rätt till kommunikation. 
Därför arbetar vi med metoden Alternativ och 
kompletterande kommunikation, AKK, inom vår 
skol- och LSS-verksamhet. AKK är ett samlingsnamn 
för olika kommunikationssätt anpassade efter 
individernas behov, till exempel bilder, tecken och 
talande hjälpmedel. 

Lågaffektivt bemötande 
En utmaning inom vår skol- och LSS-verksamhet är 
att hantera utmanande beteenden. Vi arbetar med 
metoden Lågaffektivt bemötande som innebär att 
personalen bemöter kunder med lugn, trygghet 
och rationalitet. Vi använder metoden i både 
förebyggande syfte och för att stävja utmanande 
situationer.  

Kompetent och 
medmänsklig. 
Så ser bra 
omsorg ut. 
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Systematiskt kvalitetsarbete 
Det systematiska kvalitetsarbetet är mycket viktigt och 
vi har under året genomfört internkontroller på alla 
våra enheter i enlighet med vårt kvalitetsledningssys-
tem PARUS. Vi har bland annat:

• Granskat slumpvis utvalda kunders sociala doku-
mentation. 

• Kontrollerat att kontaktmannen fullgjort sitt 
uppdrag gentemot kunden, att välkomstsamtalet är 
dokumenterat och att det finns genomförandeplan, 
levnadsberättelse och aktivitetsanalys.

• Granskat slumpmässigt utvalda kunders dokumen-
tation enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen) på de 
enheter där Humana har det medicinska ansvaret. 

• Granskat basal hygien och personalhygien.  

• Kontrollerat att det finns aktivitetsanalyser 
upprättade, att aktivitetsansvariga sammanställer 
aktivitetsschema och att enheter håller protokollförda 
aktivitetsråd. 

• Kontrollerat att kost och måltider tar upp vår mål-
tidsmodell FAMM, att det finns kostombud, att det 
hålls kostråd och att livsmedelshygien upprätthålls.

• Genomfört en oanmäld internkontroll under nattetid 
på alla enheter med vaken nattpersonal. 

Utöver ovanstående internkontroller granskar 
farmaceuter från Apoteket AB läkemedelshanteringen 
för varje enskild kund i alla våra verksamheter där vi 
har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL.

Projekt Helhet
 
Det finns stora fördelar med att satsa på äldres 
hälsa. Vetenskapliga studier visar både stora 
individuella fördelar och samhällsekonomiska vinster 
att hämta genom minskade sjukvårdskostnader. 
Social och mental stimulans minskar risken för 
demens och annan psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet, 
framför allt styrketräning, har positiva effekter på 
hjärnans funktioner och kan skjuta upp insjuknande 
i demens samt sakta ner sjukdomsförloppet. Styrke- 
och balansträning minskar risken för både fall och 
fallrelaterade skador och att drabbas av hjärt- och 
kärlsjukdomar. Taktil beröring ger god effekt på 
smärta, oro och sömnproblem, framför allt i det 
palliativa skedet. 

Under hösten 2015 startade Humanas äldreboende 
Ekhaga i Kungsbacka Projekt helhet. Syftet är att 
öka möjligheten för kunden att uppleva ett ökat 
fysiskt och mentalt välmående. Med hjälp av statliga 
stimulansmedel har vi kunnat utveckla detta projekt 
och erbjuda våra kunder ett stort utbud av fysiska 
aktiviteter, både i grupp och individuellt. Utöver 
fysisk aktivitet erbjuds även taktil beröring och 
avslappning. Det unika med projektet är att vi vill se 
om en kombination av social och mental stimulans, 
fysisk aktivitet, taktil beröring och energirikare 
mellanmål kan ge fler positiva effekter på hälsan än 
om de undersöks var för sig. 

Resultat  
Vi har sett flera förbättringar vad gäller kundernas 
fysiska förmågor. Kunder som ståtränar dagligen blir 
starkare i benen och får bättre balans. De har lättare 
att förflytta sig mellan rullstol och säng eller toalett. 
Kunder som tränat gång i barr har fått bättre balans 
och känner sig tryggare. Vi får mycket positiv respons 
från kunderna och flera av dem deltar dagligen i 
all fysisk aktivitet. Ett par kvinnor stannar till och 
med kvar och motionscyklar efter den ordinarie 
gymnastiken. 

Eva och Maud
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Individuell omsorg 
Våre kunder, som trenger brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA), skal kunne bestemme over sitt eget 
liv. Sammen sikrer vi at kunden får den assistansen 
han eller hun trenger, og vil ha. En individuell plan 
beskriver hvordan den personlige assistansen blir 
gjennomført og fulgt opp. Human Cares kvalitets-
system sikrer alle sider av assistansen, inkludert 
sikkerhet og trygghet. 

I våre helse- og omsorgstjenester (HOT) tilbyr vi 
tilpassede tjenester til klienter med spesielt krevende 
behov. Det benyttes moderne teknologi, systematisk 
kartlegging og tilrettelegging, sammen med nær og 
varm omsorg. Våre beboere skal oppleve trygghet 
og mulighet for best mulig utvikling hos oss.

I Human Care sine barneverninstitusjoner og 
omsorgssentre er trygghet, omsorg og tilretteleg-
ging for positiv utvikling i fokus. Vi følger opp med 
kvalitetsindikatorer innenfor skole, helse, tvang, 
rømming, brudd i behandling og avvikshåndtering. 
Før innskriving i institusjon utføres det forvernar-
beid for å kunne møte behovene til hver enkelt 
ungdom. Human Care har målgruppedifferensiering 
og tilpasser tilbudet til den enkeltes behov. Vi har 
personale med spesialkompetanse og tjenestene 
utvikles hele tiden i tråd med nyere forskning og 
faglige føringer. Det gjennomføres jevnlige bru-
kerundersøkelser som justerer og utvikler arbeidet.   
I Human Care sine familiehjem og hjelpetiltak har vi 
høyt utdannede teamledere som veileder og støtter 

familiehjemmene og barna/ungdommene. Ulike 
typer hjem rekrutteres og vår avdeling for inntak 
og rekruttering har oversikt over teamledernes og 
familiehjemmenes kompetanse og styrke, slik at 
de raskt matcher hjem eller hjelpetiltak til barn og 
unge. Vi samarbeider med biologisk familie, nettverk 
og aktuelle offentlige instanser for å gi de beste 
muligheter for barnas utvikling. Anerkjente metoder 
blir benyttet i forhold til tilknytning, traumefokus, 
løsningsfokus og kognitiv atferdsterapi.

Høy kompetanse 
Alle våre ansatte i assistansevirksomheten har 
relevant utdanning og erfaring. 60% av lederne og 
rådgiverne har høyskoleutdanning, mens de øvrige 
er utdannet innenfor ulike helse- og sosialfag. De 
ansatte deltar på kurs og seminarer for å sikre at de 
opprettholder og utvikler sin fagkunnskap. Arbeids-
lederne/kundene og deres assistenter får intern 
opplæring og kursing.

Alle ledere innen HOT har høyere utdanning. 
Miljøpersonalet har solid kompetanse og lang 
erfaring fra liknende arbeid. 

I henhold til statlige retningslinjer for barnevernin-
stitusjoner og omsorgssentre skal minimum 50% av 
de ansatte ha godkjent høyskoleutdanning. I 2015 
hadde 56% av de ansatte i våre barneverninstitusjo-
ner minimum godkjent høyskoleutdanning og 10% 
hadde annen høyskoleutdanning. I omsorgssentrene 
hadde 62% av de ansatte høyskoleutdanning.

Human Care i Norge
God kvalitet er å sette brukerne i sentrum. I Human Care - Humana i Norge - driver vi 
systematisk forbedringsarbeid med fokus på sikkerhet, internkontroll og færrest mulige uønskede 
hendelser. Vi jobber for trygge og virksomme tjenester, og vi har en egen kvalitetsavdeling som 
arbeider sammen med de ulike avdelingene for å sikre kvalitet i alle ledd.

«Hvis jeg var sjefen her ville jeg 
gitt mer penger, lengre utetider 
og internett hele natten.»

«Hvis jeg var sjefen her ville 
jeg spise godteri hele døgnet, 
hamburgere også.»

Egne svar Brukerundersökelsen, 2015

Hva synes du de voksne er flinke til?

«Holde orden og har regler og at vi må 
spise sammen hver dag.»
«De ser det når jeg ikke har det bra og 
hjelper til.»

Hva gjør deg trygg her?

«Nattaklem.»
«De er våkne til jeg sovner. De ser etter 
oss når vi sover.»

Brukerundersøkelsen, 2015

Harald
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Varför har du börjat att forska? 
Det finns alldeles för lite kunskap och material om 
vad barn som är placerade på HVB behöver. Det 
finns för lite forskning om behandlingsmetoder 
och den som finns har ofta dålig kvalitet. Jag ville 
verkligen förstå vad det är som har effekt för de 
placerade barnen.

Varför finns det så lite forskning inom 
området? 
Tyvärr är det inget högstatusområde. Det finns inte 
heller något kommersiellt intresse. Inom SIS, Statens 
institutionsstyrelse, bedrivs forskning inom socialt 
arbete, men allt för sällan utifrån behandlingsper-
spektivet. Det är också svårt att hitta tidskrifter 
som vill publicera vetenskapliga artiklar inom detta 
ämne.

Vad handlar din forskning om? 
Min forskning handlar om barn med komplexa 
beteenden där det finns trauma som orsak. Ofta 
uppfattas dessa barn som att de har en neuropsy-
kiatrisk diagnos eller personlighetsstörningar, men i 
själva verket har de genomlevt svåra trauman. 

Den ena artikeln kommer att beskriva hur stor andel 
av forskningspersonerna som uppvisar traumasymp-
tom som har diagnosticeras med ADHD eller andra 
neuropsykiatriska diagnoser. Den andra artikeln 
kommer att beskriva hur stor andel av forskningsper-
sonerna som uppvisar anknytningsproblematik i 
kombination med traumaproblematik.

Annicka Lang, chefspsykolog, Humana Individ och familj

Kombinerar forskning 
och praktiskt arbete

Inom Humana arbetar vi med ett föräldrastödspro-
gram som heter Connect, framtaget av professor 
Marlene Moretti vid Simon Fraser University i 
Kanada. I en del av studien kommer vi att använda 
en arbetsmetod med anknytningsteoretisk grund 
från Connect. Vi ska mäta om metoden har positiv 
effekt på traumasymptom och behandlingsutfall i 
HVB.

Går det att kombinera forskning och praktiskt 
arbete? 
I mitt fall så går det bra. Jag arbetar med barn 
med trauma och föreläser mycket om trauma. Och 
eftersom forskningen inbegriper samma område så 
passar det utmärkt ihop.

Vad vinner Humana på att du forskar? 
Humana kan pröva och införa nya metoder, alltså 
vara ledande i sitt fält. Det väcker intresse i verk-
samheterna och kan locka fler att komma med 
nya förslag. Det finns en stor potential bland våra 
anställda och vi skulle kunna locka många fler.

Det vore också bra om Humana arbetar nära 
högskolor och erbjuder studenter att skriva 
uppsatser. Det skulle kunna väcka intresse för att 
börja arbeta hos oss senare.

Alle nyansatte gjennomgår et tilpasset opplærings-
program. I tillegg får alle jevnlig veiledning og deltar 
på opplæringsdager. Som følge av flyktningsituasjo-
nen i Europa ble våre omsorgssentre åpnet i 2015, 
og alle ansatte på sentrene har fått opplæring både 
fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat) 
og internt.

Alle familiehjemmene gjennomgår et opplæringspro-
gram før de mottar sin første plassering. Hjemmene 
følges opp med ukentlig veiledning og mottar jevnlig 
opplæring.

Bedriftskultur 
Human Cares visjon er at alle har rett til et godt liv. 
Dette kan blant annet oppnås ved å få realisert sitt 
eget potensial og oppnå mestring. Våre verdier er 
glede, engasjement og ansvar. Bedriftskulturen er 
preget av felles normer, verdier og virkelighetsbe-
skrivelser. Medvirkning og medansvar vektlegges hos 
både ansatte og brukere. Ledelsen er nærværende 
og tydelig, og egne lederprofiler med ønsket 
lederatferd er utarbeidet. Vi jobber for et åpent og 
transparent arbeidsmiljø hvor vi tolererer feil for at vi 
skal lære oss å bli enda bedre. Human Care legger 
stor vekt på verdigrunnlaget og det arbeides lokalt 
for implementering av dette. Vi er en utviklingsorien-
tert og lærende organisasjon som legger stor vekt på 
tilbakemeldinger fra brukere og ansatte. 

Kunnskaps- og evidensbaserte metoder 
Vi benytter kunnskapsbaserte og anerkjente metoder 
i virksomheten. Disse er Miljøterapi, Traumebasert 
omsorg (TBO), Løsningsfokusert tilnærming (LØFT), 
Aggression Replacement Training (ART), Konflikt-

håndteringsmetoder, Dialektisk atferdsterapi (DBT), 
Avtalestyring og tegnøkonomi. Vi jobber også med 
teorier og metoder i forhold til tilknytning; som Circle 
of Security Parenting (Cos-P) og Connect. Innenfor 
HOT benyttes metodene PAST (positiv atferds- og 
støttetiltak), miljøterapi, visuell tydeliggjøring, 
terapeutisk aggresjonsmestring (TAM) og anvendt 
atferdsanalyse. Vår grunnleggende forståelse 
er forankret i systemteori, sosial læringsteori, 
tilknytnings- og traumeteori, kognitiv teori og resili-
ensefaktorer versus risikofaktorer. 

Systematisk kvalitetsarbeid 
Det arbeides systematisk med risikovurderinger og 
risikohåndtering både for ansatte og brukere. Vår 
håndbok for helse, miljø og sikkerhet og vårt lokale 
arbeid med dette er grunnlaget. Alle enheter har en 
lokal beredskapsplan i tillegg til en sentral bered-
skapsplan. Internkontroller utføres for å sikre at alle 
våre virksomheter følger opp prosedyrer og retnings-
linjer, og for å sikre at arbeidet som gjøres er i tråd 
med gjeldende lover og forskrifter. 
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Alla har rätt 
till ett bra liv.
Ja, alla.

www.humana.se


