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Humana i korthet
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med visionen att ge människor ett bra liv. De tjänster som Humana erbjuder ryms huvudsakligen inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans,
äldreomsorg och bostäder med särskild service. 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.

7 202
kunder

14 438

6 557

medarbetare

rörelseintäkter
MSEK

316

rörelseresultat
MSEK

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 vägledande ord i vår
värdegrund. Företagskulturen präglas av entreprenörskap
och medarbetarnas egna ansvar.
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Alla har rätt till ett bra liv

Alla har rätt till ett bra liv
Det är Humanas vision, vår vägledning och drivkraft. För att förverkliga den arbetar vi aktivt
och systematiskt för att ständigt förbättra kvaliteten i våra verksamheter. Vårt nya ledningssystem Parus är ett välkommet stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.
Kvalitet definieras av individens egen upplevelse och
det är därför viktigt att alltid ha människan i fokus när
vi diskuterar och kontrollerar kvalitet. Nöjda kunder,
klienter och beställare är det främsta kvittot på att vi
har lyckats. Som ledande aktör på den nordiska
omsorgsmarknaden är det viktigt att Humana upprätthåller en hög kvalitet i alla led. Ambitionen är att
vår kvalitetsorganisation ska bidra till förbättringar
för såväl klienter som medarbetare, men även för
omsorgsbranschen i stort.
Ett stort fokus under 2017 har varit att förbereda oss
för en övergång till vårt nya koncerngemensamma
ledningssystem Parus. Det kommer att användas av
alla Humanas verksamheter i Sverige, Norge och
Finland. I samband med detta har vi rensat och
uppdaterat våra processer, policyer och arbetsrutiner.
Det nya ledningssystemet gör det möjligt för oss att ta
tillvara erfarenheter på ett enklare sätt. Det bidrar till
att höja kvaliteten inom hela Humana.

anmäla allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens
verksamhet. Med allvarliga missförhållanden avses
brott med fängelse i straffskalan, kränkningar av
grundläggande fri- och rättigheter, risker för liv,
säkerhet och hälsa samt skador på miljön. Det är
möjligt att göra anonym anmälan. Under 2017 har
ingen anmälan inkommit i visselblåsarfunktionen.
Under året har vi tagit fram Humana Quality Model
för att på ett öppet sätt kunna mäta och följa upp
kvalitet i alla våra verksamheter. Syftet är att kunna
erbjuda våra kunder och klienter bästa möjliga insats
och vård. Samtidigt kan vi, med hjälp av denna
modell, vara en del i samhällsdebatten och visa att
det visst går att mäta kvalitet i vård och omsorg. Vi
är övertygade om att kvalitet ska mätas och följas
upp. Alla tjänar på det, såväl kunder och klienter som
beställare och utförare.

Vi är stolta över att Humana är det första privata
omsorgsbolaget som kontinuerligt och öppet redovisar alla allvarliga händelser som kategoriseras som
Lex Sarah eller Lex Maria. Genom att vara transparenta i vår redovisning visar vi dels hur vi agerat i de
uppkomna situationerna, dels vad vi kan lära oss av
varje enskilt fall. Vi arbetar för att förebygga allvarliga risker, men när de uppstår vill vi vara öppna för
att andra ska kunna lära. Vi tror att öppenhet är en
nyckel till framgång.
Humana införde under 2017 en visselblåsarfunktion
för våra anställda. Funktionen ska användas för att
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Humanas affärsområden
Individ & Familj

Personlig Assistans

Äldreomsorg

Övriga Norden

Med mer än 40 års erfarenhet av att arbeta med psykosocialt förändringsarbete och socialpsykiatri är Humana
marknadsledande inom individ- och familjeomsorg
i Sverige. Vi erbjuder utredningar, hem för vård och
boende (HVB), jour- och familjehem, särskilda boenden,
daglig verksamhet öppenvård och stödboenden för
barn, unga, vuxna och äldre samt bostäder med särskild
service inom LSS.

Humana bedriver äldreomsorg genom äldreboenden,
antingen i egen regi eller på entreprenad. Andelen
platser i egen regi utgör en snabbt växande del. Humana
har utvecklat ett koncept för boende med välfärdsteknik
och innovation som stödjer ett arbetssätt som kan möta
framtida krav och utmaningar.
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Humana erbjuder personlig assistans till personer
med funktionsnedsättning med ambitionen att leva
ett liv som andra. Humana är den ledande aktören
i Sverige med omkring 1900 kunder i alla åldrar som
finns runtom i 240 kommuner i Sverige.

Humanas affärsområde Övriga Norden är idag en
betydande del av koncernens verksamhet. I både Norge
och Finland är huvuddelen av Humanas verksamhet
inriktad på individ- och familjeomsorg till barn,unga och
vuxna. I Norge erbjuds också personlig assistans genom
kundval. I Finland erbjuds även tjänster i form av äldreboenden och andra särskilda boenden.

Humanas kvalitetsarbete
Nöjda kunder är det viktigaste inom Humana. Under året har vi därför tagit fram en
gemensam modell för att än bättre kunna mäta och följa upp kvalitet i våra verksamheter.
Fokus är på att individens mål ska uppfyllas samt att följa verksamheternas utveckling över
tid i ett kvalitetsindex. Tillsammans bildar dessa Humana Quality Model. Vår förhoppning och
ambition är att denna modell ska bidra till att skapa ett ännu bättre Humana, men också till
att utveckla hela omsorgsbranschen.
Grundläggande hörnstenar

Allt arbete på Humana utgår från fyra områden som
tillsammans lägger grunden för en omsorg av hög
kvalitet. De är:
• Individuella lösningar
• Hög kompetens
• Vår värdegrund
• Evidensbaserade metoder
Därför arbetar vi i möjligaste mån utifrån metoder
som bygger på nationella riktlinjer, forskning och
kvalitetsregister.

Humana quality model, HQM

Kundnöjdhet

Nöjd
medarbetare

Humanas
värderingar

Utbildning
medarbetare

Individuella
mål

Allvarliga
avvikelser

Ledarskap

Frisknärvaro
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Under 2017 har vi tagit fram Humana Quality
Model, HQM. Syftet är att kunna mäta kvaliteten
inom koncernen och jämföra olika verksamheter för
att se förändring över tid. Modellen bygger på två
parallella angreppssätt: kvantitativa nyckeltal som
bildar ett index (HQI) och uppföljning av klientens
personliga mål. Båda perspektiven är lika viktiga för
att skapa en helhetsbedömning av kvaliteten. Under
2018 siktar vi på att redovisa utvecklingen varje
kvartal i samband med Humanas kvalitetsrapport.

Humana kvalitetsindex, HQI

Humanas kvalitetsindex (HQI) bygger på sju nyckeltal
som mäts på en skala från 1 till 100. Varje område
har sitt specifika mål. Detta gör att vi kan använda
indexet som ett styrmedel för verksamheten. Det är
också ett sätt att enkelt och transparant redovisa hur
respektive del av företaget ”mår”.

Individuella lösningar och mål

Det andra perspektivet består av en kvalitativ
bedömning som utgår från klientens individuella plan.
I den individuella planen framgår vilka mål vi ska
uppnå med insatsen. De formuleras av klienten och
Humana tillsammans och beskrivs i ett dokument som
uppdateras allt eftersom insatsen fortlöper och
utvecklas. Målen utvärderas löpande men resultat
mäts inte på aggregerad nivå, eftersom målen är
specifika för varje individ. Däremot mäter Humana
andelen klienter vars individuella plan följs upp enligt
tidplan.

Parus – nytt ledningssystem

Som en del av vårt förbättringsarbete har vi under
2017 tagit fram ett nytt ledningssystem, Parus. Det
är gemensamt för hela koncernen och Parus står för
process, aktivitet, rutin, uppföljning, samverkan. Vi
har testat systemet i pilotförsök inom affärsområdena
äldreomsorg och personlig assistans. Under 2018
kommer vi att implementera systemet i alla Humanas
verksamheter.
Humanas kärnprocess ”Stöd, vård och insats” gäller
för verksamheter som styrs av Socialtjänstlagen,
Hälso- och sjukvårdslagen och Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
Syftet med Parus är att stödja det systematiska
förbättringsarbetet. Målet är att ledningssystemet ska
bidra till att alla Humanas verksamheter håller en
genomgående hög kvalitet över tid.

Den breda målgruppen har varit en stor utmaning

Med 15 000 medarbetare inom tre verksamhetsområden och i tre olika länder har det varit en
utmaning men också en målsättning att göra
ledningssystemet användarvänligt för alla. I Parus
kan användaren följa en röd tråd som anger vilka
riktlinjer och rutiner som gäller vid en specifik aktivitet.
I systemet finns även de rutiner som gäller för specifika
boenden och kunder.
Parus stöttar Humanas medarbetare genom att skapa
en tydligare struktur för deras arbete. Systemet är
också ett stöd för våra klienter. Tack vare Parus kan de
känna sig extra trygga med att allt arbete utförs enligt
aktuella lagar, föreskrifter och våra rutiner samtidigt
som Humanas värdegrund genomsyrar de individuellt
och lokalt anpassade insatserna.
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Förberedelser för GDPR

Under året har vi gjort ett stort arbete för att möta
kraven i dataskyddsförordningen (GDPR, General Data
Protection Regulation). Vi har uppdaterat information om
följande från de olika verksamheterna:
• vilka personuppgifter finns i våra system
• var personuppgifter lagras
• hur vi hanterar och skyddar personuppgifter
För att kunna hantera de nya kraven har alla chefer
i Humana erbjudits utbildning i GDPR och vi har sett
över och kompletterat våra riktlinjer och rutiner.
Dessutom har vi beslutat om en ny organisation kring
GDPR som skall säkerställa efterlevnad och kontinuerlig
utbildning i organisationen.

Rapportera avvikelser transparent

Vi är stolta över att Humana är det första privata
omsorgsbolaget som kontinuerligt och öppet redovisar
alla allvarliga händelser som kategoriseras som Lex
Sarah eller Lex Maria på vår hemsida. Genom att vara
transparenta i vår redovisning visar vi dels hur vi agerat
i de uppkomna situationerna, dels vad vi kan lära oss
av varje enskilt fall.
Det finns däremot ingen motsvarande lagstiftning som
särskiljer allvarliga händelser i Norge eller Finland.
Men, vi tror på att transparant redovisning hjälper oss
att höja kvaliteten. Därför inleder vi ett arbete under
2018 för att vi ska kunna rapportera kritiska händelser
på motsvarande sätt även i Norge och Finland.
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Humana Academy
Humana Academys uppdrag är att bidra till en effektiv och kraftfull kompetensutveckling
för Humanas medarbetare. Vi erbjuder kvalitetssäkrade kurser och utbildningar samt stödjer
olika forskningsprojekt. Vårt mål är att vara ett nav i koncernens stora hjul där alla anställda
känner sig delaktiga.
Alla medarbetare på Humana kan ta del av innehållet i Humana Academy. Vårt långsiktiga mål är
att minst 80 % av våra medarbetare ska gå minst
en utbildning per år i Humana Academy. Under
2017 genomgick 55 % av våra medarbetare en
utbildning i Humanas regi. Totalt 5731 medarbetare
genomförde en webbaserad utbildning i lärportalen.
Det är en ökning med 159% från 2016.
Vår stora konkurrensfördel jämfört med andra
utbildningsföretag är att vi har närmare 15 000
medarbetare som alla har värdefull kunskap att
dela med sig av. Många av våra specialister
föreläser för andra medarbetare och några
utvecklar webbaserade utbildningar.
Vi erbjöd ungefär 100 kurser inom Humana
Academy under 2017, cirka 40 av dem var
webbaserade. Kurserna behandlar många
olika ämnen, allt från introduktion, metoder och
arbetsmiljö i praktiken till ledarskap, delegering
och mycket mer.

Fördelar med digitalt lärande

Vi vill utveckla det digitala lärandet då det har
många fördelar jämfört med klassrumsundervisning
och liknande. Här är några:
• Varje person kan själv välja när hen vill gå
en utbildning
• Det går att repetera en utbildning när som
helst och hur många gånger som helst
• Det är lätt att komplettera och/eller justera
innehållet vid behov
Humana Academy strävar efter att stötta verksamheterna med kompletta utbildningspaket som
innehåller olika typer av lärande, till exempel
e-learning, video, podcast, quiz och fokusgrupper.
Men vi vill även erbjuda lärarledd undervisning,
material för inläsning, essäfrågor och annat
underlag för handledning.

Vi erbjöd ungefär 100
kurser inom Humana
Academy under 2017.
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Hälso- och sjukvård
I Humanas verksamheter bedrivs hälso- och sjukvård framförallt utifrån ett kommunalt
perspektiv. För att säkra kvalitet och patientsäkerhet startade vi under 2017 en central enhet
som samlar koncernens medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Hälso- och sjukvårdsenheten leds av Humanas
sakkunnig i hälso- och sjukvård. Syftet är
att samordna, utveckla och kvalitetssäkra
våra hälso- och sjukvårdsinsatser. Genom
att samla Humanas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) kan vi erbjuda stöd till
verksamheten och verka för att patienterna får
en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av
god kvalitet. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor
arbetar i nära samarbete med chefer, sjuksköterskor
och läkare i våra verksamheter.
Vi har genomfört flera åtgärder under 2017 för att
öka patientsäkerheten. Bland annat har vi reviderat
alla riktlinjer och rutiner inom medicinsk omvårdnad
som numera gäller för hela Humana Sverige. Detta
innebär att vi har gemensamma kvalitetssäkrade
rutiner inom hälso- och sjukvård, till exempel för
delegering och läkemedelshantering.
Vi vill höja kompetensen på våra enheter och
ge möjlighet till uppföljning, därför har vi infört
egenkontroll av läkemedelshanteringen. Dessutom
granskar MAS eller farmaceut från apoteket
kvaliteten av läkemedelshanteringen.
Utbildning
Medarbetare som ska arbeta med läkemedelshantering för våra kunder och klienter
genomgår via Humana Academy en webbaserad utbildning med efterföljande delegeringstest. Ansvarig sjuksköterska följer därefter upp
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deras kunskap och går igenom rutiner samt praktiskt
handhavande. Därefter kan delegering utfärdas.
Vi anordnade en gemensam utbildningsdag för alla
sjuksköterskor på tre orter i november 2017. Under
dagen genomfördes utbildning i suicidprevention,
information om pågående arbete med ny riktlinje
för läkemedelshantering och rutiner utifrån denna.
Digital signering
Vi uppmuntrar våra medarbetare att rapportera avvikelser för att systematiskt förbättra
verksamheten. Avvikelser från 2017 handlar
främst om missad läkemedelsdos och att våra
rutiner inte följs. När vi följer upp detta ser vi
att digital signering leder till att antalet avvikelser
minskar, likaså brister i kvaliteten kring läkemedelsöverlämningen. Därför började vi införa digital
signering av läkemedel inom Äldreomsorg och
Individ och familjs division Vuxen under 2017.
Under året har vi beslutat att öppet redovisa alla Lex
Maria utredningar som skickas till IVO. Genom att
vara transparenta i vår redovisning visar vi dels hur
vi agerat i de uppkomna situationerna, dels
vad vi kan lära oss av varje enskilt fall. Under
året har fyra Lex Maria skickats till IVO.

Individ & Familj
Humana Individ och Familj påbörjade 2016
ISO-certifiering av vårt ledningssystem för att
öka kvaliteten och ständigt förbättras. Vi ser
redan positiva effekter av ISO-certifieringen.
Under 2016 och 2017 har cirka 70 enheter
genomgått extern revision för ISO-certifiering.
Arbetet fortsätter även under 2018. Alla led av
organisationen engageras i arbetet och våra
medarbetare har till exempel blivit än mer
engagerade och insatta i ledningssystemet. Vi har
dessutom lärt oss verksamhetsutvecklingsarbete,
bland annat genom att arbeta ihop samtliga
verksamhetsdelar till en helhet.
Revisionerna har visat på ett antal avvikelser och
förbättringsområden. Ledningsgruppen har arbetat
aktivt med dem och alla åtgärder finns i
verksamhetsplanen för 2018.
Rutiner skapar trygghet
På Villa Torsjö i Tyringe hämtar personalen rutiner
från ledningssystemet inför varje arbetsplatsträff (APT).
Rutinerna är underlag för diskussionerna under vårt
APT. Tack vare detta har personalen både lärt sig att
hitta i ledningssystemet och känner sig bekanta med
fler rutiner vilket skapar trygghet i verksamheten.
Ny teknik stöd i vården
På Idunagatans boende för barn och unga vuxna
började vi i slutet av 2017 att använda oss av en
så kallad 360-kamera. Kameran gör att vi kan filma
allt som händer och fånga händelser i alla riktningar.
Vi har filmat platser som är nya för våra klienter och
sedan kan de titta på filmerna via mobiltelefon eller
ett par VR-glasögon. Tack vare detta arbetssätt har
de inte varit lika oroliga när de ska besöka nya
platser.
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Antal allvarliga händelser som utretts under 2017 i Division Barn
och Unga
20

Övergrepp eller brister i omsorgen
Bemötande i verksamheten som klart
avviker från grundläggande krav på respekt

13
10

Återkommande brister i omsorgen
Fysiska övergrepp
Psykiska övergrepp
Sexuella övergrepp

11
3
5

Brister i tillsyn

8

Hot och/eller våld

6

Dåligt bemötande

6

Bristande arbetsrutiner
Övrigt

Avslut kan göra skillnad
I slutet av 2016 avslutade vi placeringen för en klient
på Idunagatans boende för barn och unga vuxna.
Klienten hade bott här i över ett år, men tyvärr hamnat
i ”fel sällskap” under sommaren vilket ledde till
användning av droger. Vi kunde inte få bukt med
situationen och det hela eskalerade snabbt. Efter beslut
om att avsluta placeringen fick vi under lång tid många
samtal och flera sms från personen som beskrev hur
värdelösa och elaka vi var. Hen blev till sist placerad
på ett av SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda
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10
14

ungdomshem.
Ett år senare, i slutet av 2017, kom personen tillbaka
till oss på Idunagatan för att hämta sina sista saker.
Hen var utskriven från SiS, hade fått en egen
lägenhet och skulle få boendestöd. Vi blev mycket
glada när personen berättade att vårt beslut om att
avsluta placeringen var det bästa vi kunde gjort.
Annars hade hen inte kunnat sluta med drogerna.
Vi fick en kram och ett tack när hen åkte härifrån.
Vårt agerande och beslut gjorde verkligen skillnad
för individen!

Rapporterade läkemedelsavvikelser Division Barn och Unga 2017
30
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25

Fel dos given
Fel tidpunkt för administrering

20

Administrering till fel patient

15

Ordinerat läkemedel ej givet
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Fel preparat givet
Övrigt
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Låg sjukfrånvaro är bra för klienterna
Under flera år har vi haft hög sjukfrånvaro på Salboheds gruppboende. Flera månader har vi legat
så högt som 12 %. Under vår verksamhetsplanering
våren 2017 fokuserade vi bland annat på hur vi
skulle kunna öka frisknärvaron. Vi beslutade oss
bland annat för att införa en gemensam aktivitet i
veckan för både personal och ungdomar i våra fyra
verksamheter.
I maj startade vi med detta initiativ. Vi började
med att spela fotboll och innebandy två timmar på
måndagskvällar. Alla ungdomar utom en deltar. Som
mest har vi varit 14 personer bestående av personal,
chefer och ungdomar. Vi har sett många positiva
effekter, bland annat:
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sep

okt

nov

dec

• Ökad frisknärvaro. Under tre månader på hösten var sjukskrivningarna 0%.
• Ökad sammanhållning mellan våra grupper,
både för personal och ungdomar
• För verksamheten på Salbohed Björkbacken har
denna aktivitet lett till fler gemensamma aktiviteter. Varje torsdag har vi tipspromenad och på
tisdagar har vi spelkväll med brädspel.
• En ungdom har sagt att hen sover bättre sedan
detta startade.
• En ungdom har vågat testa en aktivitet utanför
boendet. Hen gick med i en pingisklubb.

Personlig Assistans
Humana Assistans arbetar för varje individs rätt till ett bra liv. Vi vet att trygghet och individanpassad 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.
Humana Assistans har i många år arbetat med att
utveckla webbaserade utbildningar för våra
personliga assistenter. Varje år genomförs tusentals
utbildningar i Humanas lärportal. Under sommaren
2017 valde vi att utveckla lärportalen för att
ytterligare stärka våra personliga assistenter i deras
arbete. I samband med det mer än dubblerades
antalet personer som genomgår någon utbildning
via lärportalen varje månad.
Systematiskt förbättringsarbete
Humanas kvalitetsavdelning analyserar
kontinuerligt alla de synpunkter och klagomål som
kommer in. Det vi kan se från dessa analyser är att
de flesta synpunkterna och klagomålen handlar om
rekrytering. Och rekrytering är den viktigaste frågan
för våra kunder just nu. I vissa geografiska områden
är det svårt att rekrytera personliga assistenter och
i vissa andra fall har vi inte lyckats matcha kundens
önskemål med de personer som ska anställas.
Vi använder kvalitetsavdelningens analys som grund
för flera utvecklingsprojekt. Till exempel i projekt
där vi ska stärka kompetensen hos rekryteringsansvariga, arbeta med alternativa sökvägar och
hitta nya målgrupper.
Verksamheterna behöver fortsatt arbeta med att öka
kunskapen om avvikelserapportering. Antalet
registrerade avvikelser ökade med 25 % under 2017
vilket är mycket positivt då avvikelser är ett sätt att
systematiskt förbättra arbetet. Under 2018 kommer
vi att ta detta ännu ett steg längre, då det blir möjligt
för all personal att rapportera avvikelser digitalt.

14 | Humana Kvalitetsredovisning 2017

Nöjd kund index per år

Rekrytering är
den viktigaste
frågan för våra
kunder.

Vi har under året lämnat
in 14 lex Sarah-anmälningar till IVO. I samtliga
fall har IVO ansett att vi på
Humana har fullgjort vår
utrednings- och anmälningsskyldighet och inte
ställt några krav på vidare
åtgärder.

Nöjda kunder
Humana Assistans har
under 2017 genomfört
fyra kundundersökningar
där våra kunder gett oss feedback inom ett antal områden. Totalt sett uppnår Humana ett NKI-värde (nöjd
kundindex) på 76 %. Det är ett mycket fint resultat och
glädjande nog i paritet med tidigare år.

Antal registrerade avvikelser per år
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Vi är stolta över siffrorna som visar att flera av våra
kunder rekommenderar oss som assistansanordnare.
De bästa resultaten får vi när en kund själv bestämmer
hur den personliga assistansen ska utformas. Vi ser
också att våra kunder värdesätter den hjälp de får av
sin jurist.
Våra kundundersökningar visar att vi kan bli ännu
bättre på rekrytering och kontinuitet hos assistenterna,
precis som vi såg i våra analyser av de synpunkter och
klagomål som kommit in.
Välfungerande kontakt med sjukvården
Ett team av kund- och assistentansvariga höll,
tillsammans med en kvalitetsutvecklare, en utbildning
för arbetsledare under 2017. Temat var bland annat
egenvård och delegering.
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Under utbildningens gång visade det sig att det i
många arbetsgrupper var otydligt angående egenvård
och när det krävdes delegeringar på arbetsplatsen.
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De som var osäkra och tyckte att arbetet i arbets-

grupperna var otydligt fick med sig en uppgift.
De skulle prata med kunden och den ansvariga
från hälso- och sjukvården för att förtydliga för
hela arbetsgruppen vad som gäller i kundens
genomförandeplan. Detta resulterade i att flera
genomförandeplaner uppdaterades med korrekt
information och insatsen blev tydligare för både
assistenter och kunder.
Några veckor efter utbildningen kontaktade en
arbetsledare kvalitetsutvecklaren. Hen bad om
stöd i kontakten med sjukvården då det var svårt
att få till en bra samverkan. Kvalitetsutvecklaren
och arbetsledaren bokade ett möte med kommunens hemsjukvård. Väl på plats upptäckte de att
hemsjukvården missat att genomföra uppdraget
om delegering som de fått från vårdcentralen
ungefär ett år tidigare. Sjuksköterskor hade bytts
ut och kunden fallit mellan stolarna. Det var inte
konstigt att inte samverkan hade fungerat, men
naturligtvis mycket olyckligt.
Arbetsledaren och kvalitetsutvecklaren tog
kontakt med läkaren på vårdcentralen som
själv hade dålig koll på vad som gällde kring
egenvård och delegering vid personlig assistans
i privat regi. Humana bad om ett SIP-möte(samordnad individuell plan, SIP) för att
förtydliga vem som bar ansvar för vilka delar.
Efter mötet tog gruppen ett helt nytt grepp om
kundens behov av sjukvårdande insatser.
Tack vare att vi fångade upp osäkerheten under
utbildningen kunde vi höja kvaliteten hos våra
kunder. Ovan är bara ett av alla exempel på
detta. Och just den här kunden fick till exempel tillgång till hemsjukvårdens läkare som gör
hembesök, vilket är mycket bättre i det här fallet.
Assistenterna fick delegering och arbetsledaren
kunde känna sig trygg med att de fått den kunskap de behöver för att kunna ge kunden sina
mediciner.
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Alla har rätt till ett bra liv, och det är vårt uppdrag att se till att vi har tillräcklig kunskap och
kompetens för att ge våra kunder rätt förutsättningar att leva så gott som möjligt.

Äldreomsorg
Humana Äldreomsorg erbjuder en personcentrerad vård och omsorg på alla äldreboenden.
Insatserna anpassas till den äldres behov, synpunkter och önskemål. Vi arbetar hårt för att varje
individs vardag ska kännas meningsfull och att våra kunder ska uppskatta den tjänst vi levererar.
Därför värdesätter vi vårt kvalitetsarbete högt.
Vi följer upp hur väl vårt arbete svarar mot krav
som ställs för en personcentrerad vård och omsorg
d v s en omsorg som anpassas till de äldres individuella behov och önskemål. Resultaten visar att
Humanas boenden ligger högre än genomsnittet
när det gäller att ha en uppdaterad genomförandeplan. 96,5% har en upprättad genomförandeplan jämfört med rikssnittet 92 %. Dock kan vi bli
bättre på att inkludera den äldre i planeringen.
Detta är ett viktigt utvecklingsområde för oss.
Vi ser också att hela 91 % av de äldre på våra
särskilda boenden har fått sina önskemål om
måltider dokumenterade i genomförandeplanen
vilket är mycket bra. Genomsnittet för hela landet
är 79 %.
Sist men inte minst visar resultaten att Humana
äldreomsorg erbjuder minst tre, oftast fler,
aktiviteter i veckan. Möjligheten att träna styrka
och balans är bra. Hela 82 % av våra särskilda
boenden erbjuder detta minst en gång i veckan.
Majoriteten av Humanas särskilda boenden har
tillgång till träningslokaler.
Välfärdsteknik
Välfärdsteknik är digital teknik som används för
att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet
eller självständighet för äldre eller personer med
funktionsvariation. Exempel på välfärdsteknik är
webbkamera och mobila larm med GPS.
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Webbkamera hjälper till exempel en person att känna
sig trygg när hen sover. Nattpersonalen kan hålla koll
utan att komma in i sovrummet och riskerar därmed
inte att väcka personen. Mobila larm med GPS ger
personer möjlighet att vara aktiva utomhus mer självständigt.
Digital teknik kan också användas för att utveckla säkerheten i vården och omsorgen. Ett av våra särskilda
boenden, Pilegården, var först ut med att införa digital
signering av läkemedel. Arbetet startade år 2015 på
två av avdelningarna. Systemet innefattar dispensering, överlämnande, larm och signering av läkemedel.
Det nya systemet har medfört en säkrare läkemedelshantering och andelen avvikelser har minskat påtagligt jämfört med föregående år.
Kvalitetsregister
Vi använder oss av de nationella kvalitetsregistren
Senior Alert, Svenskt register för beteendemässiga
och psykiska symtom vid demens, BPSD, och Palliativa
registret. De ger oss kunskap om hur vården och omsorgen om våra äldre fungerar och hur vi kan utveckla
den.
Senior Alert hjälper oss att förebygga risker i våra
verksamheter. De äldre riskerar till exempel att falla,
få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen
och/eller få problem med blåsdysfunktion. Vi gör
systematiska riskbedömningar, förebygger genom att
identifiera risker och följa upp åtgärderna. Resultatet
använder vi för att förbättra patientsäkerheten. Hela
81 % av Humanas särskilda boenden har registrerat
risker i Senior Alert.
Projekt ”Leva livet fullt ut, livet ut”
”Leva livet fullt ut, livet ut” är ett projekt som ska stärka
det salutogena förhållningssättet. Det startades i november 2015 på Ekhaga äldreboende med syftet att
öka våra kunders välmående, såväl det mentala som

fysiska. Inom projektet har vi bland annat utvecklat utbudet av fysiska och sociala aktiviteter. Vi har
även utvecklat mathållningen och fokus har varit att
använda naturliga råvaror och erbjuda näringsriktiga
mellanmål.
Ett mål med projektet var att testa om vi kunde minska
risken för fall genom att kombinera social och mental
stimulans, måttlig fysisk aktivitet, konditionsträning
(styrka och balans) och mjuk beröring. Vi har följt upp
resultaten månadsvis och ser att antalet fall minskar,
framför allt de med allvarliga konsekvenser. En positiv
bieffekt är att de äldre har färre sjukhusdygn än

Antal sjukhusdygn under jan-aug
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tidigare. Ytterligare en är att personalen upplever att
vårdtyngden minskat.
Ett annat mål med projektet var att testa om vi kunde
minska risken för viktnedgång och sömnstörningar genom att servera näringsriktiga mellanmål tre gånger
om dagen, varav den sista senare på kvällen. Vi har
mätt de äldres vikt var tredje månad och ser att de
som fått mellanmål enligt projektets mål går upp eller
bibehåller sin vikt.
Under projektets gång har vi även förändrat måltidsmiljön en del. Vi förlängde måltiderna och placerade
de äldre i fler rum för att skapa mindre grupper och
en lugnare miljö. Vi erbjöd även mjuk beröring till
lugn musik. Resultatet är tydligt positivt, miljön blev
lugnare, de äldre åt bättre och hade närvarande personal under hela måltiden.
En 93-årig kund som gått med rollator bröt armen
och tappade alla funktioner. Hen behövde nu hjälp
med att förflytta sig, äta och ta hand om sin personliga hygien. Efter några månader av gymnastik fyra
gånger i veckan och andra aktiviteter har personen
fått tillbaka sin motorik och kan åter gå kortare
sträckor med sin rollator, äta det mesta utan assistans
och delta i sin personliga omvårdnad. Hen har till och
med börjat vara med när vi spelar fotboll och innebandy. Sittandes, men aktivt deltagande.
Projektet har lett till goda resultat och vi ser att både
de äldre och vår personal har högre energi och mår
bättre. Personalen upplever att projektet har bidragit
till att arbetsgrupperna har återfått sin arbetsglädje,
de har ökat sitt samarbete och fått ett större fokus på
kundens behov och vad som är meningsfullt för varje
individ.
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Hur tryggt känns det att bo på ditt
äldreboende?

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Nästan alla Humanas kunder anser att personalen
brukar bemöta dem på ett bra sätt. Resultatet ligger
i nivå med 2016 och högre jämfört med landet som
helhet. Alla våra enheter får höga resultat i frågan
om personalens bemötande. En klar majoritet, 85 %,
tycker att personalen tar hänsyn till kundens åsikter
och önskemål om hur hjälpen ska utformas.’

2017

2016

89%

91%

Vi är mycket glada över att se att hela 87 % är sammantaget nöjda med sitt äldreboende. Resultatet är
klart högre är genomsnittet i landet som ligger på 82
%. Högst resultat får enheterna Riddarstensgården,
Kavlagården, Pilegården och Eskilsgården. De har alla
minst 90 % nöjda kunder.

Känner du förtroende för personalen
på ditt äldreboende?
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Andelen som vet vart de ska vända sig när de vill
framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet
har ökat tydligt under det senaste året, från 49 till 57
% för 2017.
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Hur nöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?
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Parus ska bidra till att
Humanas verksamheter
håller hög kvalitet.

Digital signering leder till
att läkemedelsavvikelser
minskar.

Med hjälp av HQM kan vi vara
en del av samhällsdebatten och
visa att det visst går att mäta
kvalitet i vård och omsorg.

Webbkamera hjälper vår
kund att känna sig trygg
under sömnen.
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Norge
God kvalitet er å sette brukerne i sentrum. I Humanas norske virksomheter driver vi
systematisk forbedringsarbeid med fokus på sikkerhet, internkontroll og fravær av uønskede
hendelser. Vi jobber for trygge og virksomme tjenester og der brukerne skal være delaktige.

Hos kvalitetsstaben er mål nummer 1 alltid å sørge
for at vi leverer de tjenestene vi har forpliktet oss
til. Eller sagt på en annen måte, sørge for at vi
gjør det vi sier at vi gjør. Gjennom internkontroller
undersøker vi om selskapet oppfyller avtalene med
oppdragsgiverne våre. I året som har gått har vi
også hatt fokus på integrasjon av kvalitet i alle
innfusjonerte selskaper i Humana i Norge. Det har
vært behov for utarbeidelse av felles rutiner og
systemer.
Brukerundersøkelser
Vi ser oss selv som en lærende organisasjon, og
ønsker til enhver tid å forbedre oss. Vi vil være
bevisste på begreper som brukertilfredshet,
kvalitet og serviceinnstilling. Derfor inngår
brukerundersøkelser som et viktig virkemiddel når
vi evaluere virksomheten vår.
Fornøyde assistanse-kunder
Humana brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
kundeundersøkelse i 2017 viste at kundene var
svært tilfredse med kvaliteten vi leverer (se figur).
Undersøkelsen viste at kundene både opplevde at
de fikk god hjelp, at vi var oppmerksomme for deres
behov og at de gjerne anbefalte ordningen videre.
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Kundene var svært
tilfredse med
kvaliteten vi leverer

Hvor fornøyd er du totalt sett med Human Care Assistanse?
På rangeringsspørsmålene er 1 stjerne lavest vurdering og 5 stjerner er høyest
vurderingen.
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BPA gir meg frihet i hverdagen
På rangeringsspørsmålene er 1 stjerne lavest vurdering og 5 stjerner er høyest vurderingen.
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1
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Barne- og ungdomsundersøkelse
Humana i Norges Barne- og ungdomsundersøkelsen
fra 2017 viser at de som bor hos oss opplever det
godt og trygt. 76 prosent sier at de trives og 80 prosent sier de er trygge der de bor nå. De opplever også
stor grad av medbestemmelse og føler de får drive
med de aktivitetene som de liker (92 prosent).
Vi ser at det er en sammenheng mellom hvordan barn
og ungdommer som mottar tilbud fra oss opplever
oss, og hvilken nytte de har av tilbudene våre. Svarene vi får blir brukt både i arbeidet med det enkelte
barn/den enkelte ungdom og mer helhetlig ved at vi
kan definere satsingsområder der vi må videreutvikle
arbeidet vårt. Vi får kartlagt hva våre ulike tiltak er
spesielt gode på, og vet dermed hvilken kunnskap det
er spesielt viktig å dele med andre interne tiltak slik at
vi får benyttet interne ressurser på en god måte.

Om å erstatte sinne og redsel med smil og latter
I oktober 2017 sto en godt voksen mann i midten av
50 åra på trappa hos en av våre rusinstitusjoner. Han
hadde valgt behandling fremfor soning i fengsel. Han
formidlet at han ønsket å være ute i naturen. Kjøre
ATV og snøscooter. Fiske.
Han var ikke så opptatt av selve rusbehandlingen,
men han hadde en klar oppfatning om at det var
bedre på institusjon enn i fengsel. Etter noen timer
kom det første sinneutbruddet. Påfølgende dag var
han enda sintere og slik gikk dagene. Han fortalte at
han opplevde å ha blitt lurt. Denne behandlingen var
ikke det han hadde sett for seg. Stemningen ble enda
verre da uførepensjonen ikke kom. Nå hadde NAV lurt
han også!
Etter dager med høyt volum ble vi enige om at han
skulle være til endt soning i begynnelsen av januar.

Jeg får være med å bestemme over hverdagen min

Jeg har det bra her jeg bor nå
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Vær og vind tillot ikke de fritidsaktivitetene som han
ville ha. For å få tiden til å gå var det like greit å møte
i grupper og delta i fellesskapet med de andre. Faste
gjøremål, god mat og struktur ble en del av hverdagen. Sinne og redsel ble gradvis erstattet med smil og
latter. Etter hvert ble han en inspirator for hele pasientgruppen ved å være først inn i behandlingsgruppene,
interessert i alt som skjedde i huset og som en aktiv
del i fellesskapet.
Da januar kom – og han var en fri mann – ønsket han
å forlenge oppholdet. Han bestemte at han ville bli for
å fortsette behandlingen, for sin egen del.
- Jeg har fått starte livet mitt på nytt, uten rus, i en
alder av nesten 60 år. Uten et fellesskap som tåler alle
mine emosjonelle svingninger og som møter meg med
respekt, tillit og tro på mestring, hadde ikke dette vært
mulig.
Eskil blir betraktet som et monster
Humana gir tilbud til ungdom med skadelig seksuell
atferd. På en av dem bor Eskil. Noen har kalt Eskil
et monster. Et monster fordi han har begått seksuelle
overgrep mot andre barn.
Eskil sin oppvekst var preget av omsorgssvikt og vold.
Hans første relasjonelle erfaringer ble gjort med en far
som slo og en mor som ga han den minste nødvendighet av omsorg. Våren 2017 ble det avdekket at
Eskil hadde begått seksuelle overgrep mot en syv år
gammel jente. Til tross for tydelig korrigering begikk
han flere seksuelle overgrep.
Etter en grundig kartlegging ble det vurdert at det forelå en høy risiko for at Eskil kunne begå nye seksuelle
overgrep, og at han var i behov av omfattende hjelp.
Det ble besluttet at det beste var å plassere han på en
spesiell tilrettelagt institusjon for barn og unge med
skadelig seksuell atferd.
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Da Eskil kom til institusjonen i juli 2017 viste han
ferdighetsbrister på flere områder og hverdagslige
rutiner var ikke etablert. I mottaksfasen var fokuset på
å skape trygghet for Eskil. Det var viktig at han fikk
en opplevelse av kontroll og forutsigbarhet. Daglige
rutiner var vesentlig for å oppnå dette.
Det samme var behandling og omsorg preget av
positiv oppmuntring. Eskil manglet sentrale ferdigheter
til å regulere følelser, atferd og mellommenneskelige
relasjoner.
Målet er at Eskil skal lære seg å forstå sin egen
atferd, og ut fra dette utvikle strategier for å unngå
å begå flere seksuelle overgrep, og at han gjennom
opplæring og ferdighetstrening skal bli bevisst egen
seksualitet på en slik måte at han selv kan ha et godt
og normalt seksualliv som ung voksen.
Et halvt år har gått, og Eskil viser motivasjon til endringsarbeid. Han har fortsatt ferdighetsbrister på flere
områder, men det er en positiv utvikling hos han både
når det gjelder følelsesregulering og evne til å være i
sosialt samspill med andre.
Eskil oppleves som en tryggere og gladere gutt. En
gutt som ikke er et monster, men en sårbar gutt som
trenger omsorg, hjelp og beskyttelse fra trygge voksne.

Finland
Arjessa är namnet på vår finska verksamhet och betyder ”inom vardagslivet”. För oss
innebär det små vardagliga stunder tillsammans med våra kunder. Det inkluderar aktiviteter
såsom att laga mat, hänga tvätt, skotta snö, surfa på nätet och bara vara.
Men, ibland kan vardagen vara utmanande. Det är
inte självklart för alla att kunna utföra den här typen
av vardagliga sysslor utan stöd. Och därför finns vi.
För att stötta personer med särskilda behov och ge
alla rätt till ett bra liv.
Ensamhet börjar bli en folksjukdom i Finland, samtidigt som servicen socialtjänsten kan erbjuda är bristfällig. Det finns behov av tjänster som underlättar vardagen och fokuserar på individens behov. Vi erbjuder
kunder och kommuner just detta och vår företagskultur spelar en viktig roll i den tjänst vi levererar.
Feedback från kunder
Vi har fortsatt samla feedback från kunder, klienter,
beställare och närstående under 2017 och fick in
totalt 2054 svar. Feedbacken hjälper oss att utvecklas
åt rätt håll, lära av det som kan bli bättre och förvalta det som fungerar bra. Så här säger en av våra
kunder:
”Jag kände att medarbetaren jag mötte hade stor yrkeskunskap. Hen hade också personlig erfarenhet och
ett synsätt som man kan inte skaffa sig enbart genom
utbildning eller arbetserfarenhet. Detta hade stor betydelse för mig under hela tiden och bidrog starkt till ett
framgångsrikt resultat.”
Under 2017 har vi gjort det möjligt att ge feedback
via vår hemsida. Feedbacken i sig är viktig för oss,
men vi vet att även själva möjligheten att kunna ge
feedback ökar kundnöjdheten.
Fokus under 2018
Vi har formulerat tre stora fokusområden för vårt
kvalitetsarbete 2018:
• Öka våra tjänsters effektivitet
• Analysera avvikelser och risker som lämnas in
• Utveckla kvalitetssystemet Parus
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Själva möjligheten
att ge feedback
ökar kundnöjdhet

Hur väl motsvarade Arjessas
verksamhet dina behov?
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Vår företagskultur
spelar en viktig roll i
den tjänst vi levererar
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Hur stor nytta hade du
av insatsen?
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Alla har rätt
till ett bra liv.
Ja, alla.
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www.humana.se

