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Förord
Hemvården har ökat kraftigt de senaste åren i Essunga Kommun.
Det har inneburit att mycket kraft gått åt till att försöka stabilisera ekonomin.
Resultatet i Öppna jämförelser 2011 visade på en låg personalkontinuitet då Essunga
hade 22 vårdare i genomsnitt per brukare under en 14-dagars period. Visst kan någon
brukare tycka att det är okej men majoriteten tycker med rätta att det är alldeles för
många olika personal.
När utvecklingsledare Helene Sandqvist Benjaminsson ringde och ville göra ett Six
Sigma projekt på just kontinuitetsfrågan var jag därför inte sen att säga ja. Under våren
2013 har Helene i samarbete med tre studenter på Chalmers vänt ut och in på vår
hemvård.
Metoden Six Sigma var ny för mig men jag har märkt att den ger bra och värdefull
kunskap vid förändringsarbete. Vissa saker visste vi redan, andra var nya för oss.
Processen var viktig då såväl ledare som personal blev delaktiga och verkligen tog till sig
de fakta och synpunkter som kom fram. Nu återstår det för oss att realisera projektets
förslag.
Jag vill tacka Helene med flera för att vi fick möjligheten att delta. Ni var mycket
engagerade och gjorde ett utmärkt arbete. Speciellt roligt var det att höra kommande
civilingenjörers syn och tankar kring en verksamhet som ligger långt från deras
nuvarande och framtida vardag.
Jag rekommenderar andra kommuner att läsa rapporten och få inspiration till
förändring – en förändring som med all säkerhet leder till en bättre kvalitativ vård för
våra brukare.
Bosse Svensson
Social- och utbildningschef
Essunga Kommun

Abstract
The aim for this Six Sigma project was to investigate the root cause to why the staff
continuity was low in Essunga municipally home care 2011. In order to improve the
continuity and to prepare the organization to the future higher demand the Six Sigma
approach were applied. The analysis followed the DMAIC cycle and was based on
measurements manually made according to National Social Boards standard. The key
factors, small x, in the process that were identified to have an influence on the result
showed after analysis not to be significant but there was still indications that Essunga
homecare could improve their continuity.
The variance did not depend on the factors that were identified. Going further upstream
in the process and conduct interviews and statistical analysis revealed that the planning
process was the major problem that caused the low continuity. The planning process
were neither considering continuity into its system nor had they any standard routines
used to maintain and control the continuity. It was also clear that there were factors that
impaired the continuity that was not controllable. That made it important to improve
the system to be more robust towards variance of the input.
Furthermore, recommendations for further improvement were identified and put into a
ranked order of importance. Were the consideration of continuity in the planning
process was most important. Information of how to improve and control the continuity
in the future was then handed over to Essunga homecare organization. One fundamental
mechanism in the project was to recognize the importance of a feedback system that can
give continuous information of the current status of continuity.
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1 Introduktion
Under våren 2013 läste en utvecklingsledare inom äldreområdet från Skaraborgs
kommunalförbund och tre studenter från Chalmers tekniska högskola kursen TEK170
Six Sigma Black Belt vid Chalmers tekniska högskola. Six Sigma är en systematisk
strategi för att genomföra förbättringsprojekt med huvudsyfte att föra en organisation
mot dess strategiska mål. Kursen ämnade förse deltagarna med ett generellt ramverk för
utförandet av systematiska undersökningar, problemlösning och förbättringar av
processer likt en Black Belt (Hammersberg 2013). I samband med kursen utfördes ett
förbättringsprojekt med syfte att förbättra ett KPI hos hemtjänsten i Essunga kommun.
Den här rapporten är projektets slutprodukt och syftar till att beskriva det genomförda
förbättringsprojektet men även för att fungera som ett underlag för framtida Six Sigma
arbete i Essunga kommun.

1.1 Syfte
Enligt Socialstyrelsen är personalkontinuitet är ett kvalitetsmått inom social omsorg och
en viktig förutsättning för att uppnå hög kundnöjdhet.
Essunga kommuns
hemtjänstverksamhet är konkurrensutsatt av privata utförare genom införandet av Lag
om valfrihetssystem (Socialdepartementet 2008). Hemtjänsttagarna har numera
möjlighet att välja en annan leverantör av än den kommunala. I framtiden kommer
behovet av hemtjänst öka avsevärt med en åldrande befolkning i kombination med att
det blir vanligare att bo kvar hemma (Sveriges Kommuner och Landsting och
Socialstyrelsen 2013).
Enligt en nationell undersökning 2012 hade Essunga kommun låg personalkontinuitet i
jämförelse med genomsnittet för Sveriges kommuner (Sveriges Kommuner och
Landsting 2013, Socialstyrelsen 2013). Det finns utrymme för stora förbättringar och för
att säkerställa hög kvalitet och behålla sin position som främsta val av hemtjänstgivare
anses det därmed nödvändigt att förbättra personalkontinuiteten inom
hemtjänstverksamheten. En kraftigt ökad efterfrågan ställer också högre krav på
effektiviteten i system och organisationen.
Projektets syfte är att:
”Projektet skall identifiera grundorsakerna till problemet med låg personalkontinuitet i
utförandet av hemtjänst i Essunga kommun och tillgodose underlag för fortsatt arbete
med åtgärder till dessa samt fortsatt användning av Six Sigma i Essunga kommun”

1.2 Bakgrund
Enligt Socialtjänstlagen har Sveriges kommuner ansvaret för social omsorg och stöd till
äldre (Socialdepartementet 2001). Socialstyrelsen definierar hemtjänst som ett stöd till
den enskilde som ges i det egna hemmet och omfattar serviceinsatser eller hjälp med
personlig omvårdnad (Socialstyrelsen 2013). I Sverige har cirka 160 000 personer som
är över 65 år hemtjänst (Sveriges kommun och landsting 2013).
Sedan 2010 publicerar Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med
Socialstyrelsen en rapport om vården och omsorgen av äldre, ”Öppna jämförelser”. Den
baseras på ett antal indikatorer som jämför kvaliteten inom äldreomsorgens område
bland landets kommuner. Jämförelserna är avsedda att användas som underlag för
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analys och uppföljning av verksamheten, framtida prioriteringar och utveckling på
nationell, regional och lokal nivå. (Sveriges Kommuner och Landsting och
Socialstyrelsen 2013)
1.2.1 Personalkontinuitet och kvalitet
En av indikatorerna som ingår i ”Öppna jämförelser” (2013) är personalkontinuitet och
vid kvalitetsundersökningar hos äldre som får hemtjänst beskrivs ofta
personalkontinuitet som en viktig faktor. Många äldre uttrycker brister inom detta
område då det ofta är många yrkesverksamma involverade i vården och omsorgen om
den enskilde. En hög personalkontinuitet bidrar till ökad trygghet för den enskilde där
förutsättningarna att påverka de åtgärder som ska utföras ökar när färre anställda är
inblandade utförandet. (Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen 2013)
I ”Öppna jämförelser” (2013) definieras personalkontinuitet till antalet unika personal
som utför hemtjänst hos enskild hemtjänsttagare. Mätningen avgränsas till personer
över 65 år som har två eller flera hemtjänstinsatser/dag, mellan kl 07.00 - 22.00 och
under en tidsperiod av 14 dagar.
Den nationella, genomsnittliga personalkontinuiteten för 2011 uppmättes till 13
personer, med en spridning mellan 5-23. Essungas personalkontinuitet var vid denna
mätning 22 personer och var alltså bland de lägst placerade av de 135 kommuner som
ingick i mätningen. (Sveriges Kommuner och Landsting 2013)
1.2.2 Hemtjänsten i Essunga kommun
Enligt Essunga kommun (2013) är invånarantalet 5528 personer. Kommunen tillhör
därmed en av landets minsta kommuner utifrån befolkningsmängd. Enligt Johansson
(2013) har Essunga totalt 105 hemtjänstärende varav sju av dessa erhåller hemtjänst
från privata utförare.
Utförandet av hemtjänsten i Essunga är uppdelat på tre arbetsgrupper.
Hemtjänsttagarna som bor i centralorten får sina insatser utförda av en grupp som även
ansvarar för vård- och omsorg till personer på ett äldreboende. Det arbetslaget har en
egen lokal och samarbetar inte med övriga två. De andra två grupperna, norr och söder,
ansvarar för var sitt geografiskt område och täcker in hemtjänstbehovet för resten av
kommunen. Grupperna har en gemensam lokal där planeringsarbete sker och det
dagliga arbetet utgår från. I arbetsuppgifterna ingår även att åtgärda trygghetslarm.
Hemtjänsttagarnas insatser fördelas på personalen genom olika besöksrutter. Vid behov
hjälper grupperna varandra över områdena med utförandet av insatserna. Vid planering
av rutterna utgår planerarna från ett grundschema, lagt av resultatenhetschefen, vilket
anger vilka som skall arbeta när och i vilken utsträckning under veckan. Grundschema
för norr och söder utgörs av tillsammans av 29 schemarader med sysselsättningsgrad
80,35 % i medeltal och en spridning på 51,35 % och 96,49 %, se bilaga A.

1.3 Avgränsningar
Projektet har avgränsats till att enbart omfatta den norra och södra arbetsgruppen. Den
grupp av vårdtagare som får sin vård utförd av personalen från äldreboendet ingår inte
projektet då förutsättningarna att utföra hemtjänstinsatser inte är jämförbara med de
andra två grupperna. För att kunna jämföra resultat med de nationella mätningarna i
”Öppna Jämförelser” (2013) har personalkontinuitet i projektet avgränsats till att mätas
på samma sätt som i ”Öppna Jämförelser”.
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Enligt ”Öppna Jämförelser” är personalkontinuitet ett mått på kvalitet. Under projekt har
detta godtagits och därför har projektet även avgränsats ifrån att undersöka huruvida
hög personalkontinuitet faktiskt anses som hög kvalitet bland vårdtagare och dess
anhöriga.

1.4 Mål
Det genomsnittliga nationella resultatet för personalkontinuitet i ”Öppna jämförelser”
2011 var 13 personer, resultatet för Essunga var under samma period 22 personer
(Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen 2013). Målet med detta projekt
är att förbättra personalkontinuiteten i Essunga kommun till 13 personer. Dock finns en
långsiktig målsättning att kunna förbättra personalkontinuiteten till 8 personer.

1.5 Variationer
Six sigma-metodikens huvudsyfte är att reducera, eller göra ett system robust mot,
oönskad variation (George et al. 2005). Det är därmed viktigt att skapa en förståelse för
begreppet variation. Vid oönskad variation av slutprodukten från en process menas att
värdet avviker från det önskade målvärdet utan att detta kan kontrolleras, i detta fall
personalkontinuitet hos vårdtagare. En sådan process kallas för instabil. Genom att
undersöka processen kan ofta variationen spåras till någon av de ingående faktorerna i
processen som i sin tur påverkar slutprodukten. Som exempel skulle
personalkontinuiteten kunna variera mellan olika veckor beroende på vem av
planerarna som har lagt schemat. I alla processer existerar det variationer och det är
viktigt att identifiera dessa och vilken inverkan de har på det önskade utfallet av
processen. Först efter dessa är identifierade kan källan till variation reduceras och
variationen i slutprodukten minskas till önskad nivå. Går det inte att reducera källan till
variation gäller det istället att göra systemet robust mot variationen. Med det menas att
även fast den identifierade faktorn varierar så utformar man processen så att den inte
påverkas av variationen. Enligt Bergman och Klefsjö (2010) leder justeringar av en
process med avseende på en okänd eller fel orsak ofta till att de oönskade variationerna
i processen istället ökar. Det är därmed viktigt att skapa både förståelse för variation,
men även ett gemensamt språk för variationen på arbetsplatsen (Bergman och Klefsjö
2010).
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2 Metod
Kursen i six sigma följer en metodik beskriven i
boken "The Lean Six Sigma Pocket Toolbook”
(George et al. 2005). Metoden följer DMAIC-cykeln,
vilken omfattar fem logiska steg för att angripa ett
problem. Dessa fem steg leder användaren genom
hela problemlösningsprocessen enligt följden nedan:
Definiera (Define) – Första fasen i cykeln syftar till
att definiera rotorsakerna till problemet och är oftast
den viktigaste för att möjliggöra en bra lösning till
problemet. Ofta behöver man komma tillbaka till
denna fas flera gånger under projektet för att göra
justeringar.
Figur 1. DMIAC-cykeln

Mäta (Measure) – Under denna fas mäts de faktorer
som påverkar variation, för att ha underlag att basera beslut om förändringar på.
Svårigheter i fasen är att veta vad som skall mätas och risken är stor att behöva gå
tillbaka för att göra om mätningarna eller för att omdefiniera problemet i
definitionsfasen.
Analysera (Analyze) – Underlaget från mätfasen analyseras i denna fas för att finna de
faktorer som har signifikant påverkan på problemet och hur dessa faktorer påverkar.
Förbättra (Improve) – I förbättringsfasen genereras och implementeras åtgärder mot
de funna orsakerna till problemet.
Kontrollera (Control) – I cykelns sista fas integreras ett systematiskt tillvägagångssätt
för att kontrollera att processen förblir stabil och håller sig inom uppsatta
kontrollvärden. Förblir den inte det krävs att DMAIC-cykeln påbörjas från början.
Inom varje fas finns ett flertal metoder och verktyg att arbeta med för att möjliggöra en
systematisk arbetsgång i cykeln. Detta bidrar till att six sigma metodiken är kraftfull vid
problemlösning av öppna problem (George et al. 2005).
Under denna rapports kommer det att refereras till ”Stora Y”, ”Lilla y” och ”x”. Dessa är
termer som används inom Six Sigma-metodiken. ”Stora Y” är den ursprungliga faktors
som projektet syftar till att förbättra, syftet till att projektet startade, i detta fall
personalkontinuiteten. ”Stora Y” kan ofta vara svår att mäta, eller så är processen så
komplex att variationer av ”Stora Y” är svåra att relatera till specifika förändringar av
processen. Det är därför viktigt att hitta processens ”Lilla y”, som kan relateras till ”Stora
Y”. ”Lilla y” är underliggande faktorer som påverkar ”Stora Y”, genom att förbättra dessa
kan i sin tur ”Stora Y” nå önskat mål. Bilden nedan illustrerar kopplingen mellan en
process, ”Lilla y”, och ”Stora Y”. I bilden ses även ”x”. De utgör de variabler som går in i
processen. Dessa är viktiga att identifiera för att kunna kontrollera dem och deras
påverkan på processens “Lilla y” och ”Stora Y”.
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Figur 2. Grafisk bild över en process faktorer och variabler

2.1 Projektets DMAIC
Rapportens struktur kommer hädanefter följa DMAIC-cykeln. Projektet har flera gånger
gått tillbaka till definitionsfasen, mätningsfasen och analysfasen. Detta är vanligt inom
användandet av six sigma-metodiken då mätningar och analys av data kan göra att man
behöver definiera om problemet och därefter komplettera med nya mätningar och
analys. Projektets arbetsgång visualiseras i bild 3 nedan. Den beskriver hur projektet
har gått tillbaka i definitionsfasen tre gånger efter att mätningar och analyser har
utförts. Projektets tidschema finns även beskrivet som ett Gantt-schema. Detta hittas i
bilaga B.
Denna rapport är strukturerad efter DMAIC-cykeln och kommer därför inte kunna följa
den kronologiska ordning som projektet har haft. Rapporten kommer att beskriva
vardera fas för sig samt de verktyg och tillvägagångssätt som har använts. Till sist
presenteras även ett underlag till Essunga för att ta vid projektet och fortsätta arbeta
med lösningar till det definierade problemet.

Figur 3. Projektgruppens arbetsgång kopplad till en DMAIC-cykel
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2.2 Definitionsfasen (Define)
Syftet med definitionsfasen är att fastställa projektets omfattning, de vill säga vilka delar
av organisationen som berörs av projektet, vad som avgränsas från projektet, mål för
projektet och slutligen en grundlig definition av orsakerna till problemet. Eftersom
denna del banar vägen för hela projektet är det viktigt att inte stressa igenom denna fas.
Det finns många exempel på projekt som varit tvungna att gå tillbaka och börja om igen
på grund av att definieringsfasen avslutats för hastigt. Det avslöjar hur viktigt det är att
ta sig tid att verkligen förstå problemet och hitta den grundliga orsaken och på så sätt
undvika att kompensera för problemet genom kortsiktiga lösningar. (Kröger-Ortmann
2012)
2.2.1 Projektuppstart
Ett ”uppstartsmöte” genomfördes (11 februari 2013) med personal och chefer för
hemtjänsten i Essunga kommun. Mötet fungerade som en introduktion till projektet där
gruppen från Chalmers presenterade sig själva och ”Six sigma-metodiken”. Där
diskuterades även målet för projektet och de anställda fick chansen att uttrycka sina
förväntningar på gruppen. Personalen presenterade organisationen och förklarade
övergripligt dess nuvarande sätt att arbeta. Det gavs även tillfälle att se de lokaler, från
där de anställda utgår i det dagliga arbetet.
För att undersöka den nuvarande personalkontinuiteten påbörjades även en första
mätning, vilken utfördes på ett identiskt tillvägagångssätt som i ”Öppna jämförelser”, se
avsnitt 2.2.1 Första mätningen.
2.2.2 Samband och interrelations metod (Affinity Interrelationship Method (AIM))
Efter det inledande uppstartsmötet hade projektgruppen en ytlig inblick i
organisationens sätt att arbeta och deras syn på problemet med personalkontinuitet.
För att få en djupare förståelse för personalens syn på problemet genomfördes en AIMsession med de anställda.
Affinity Interrelationship Method, vidare kallat AIM, är ett verktyg som används för
problemlösning och för att analysera och värdera kvalitativa data (Alänge 2003).
Huvudsyftet med övning är att sprida ljus över ett problem och att skapa en gemensam
uppfattning hos alla deltagare av rot-orsakerna till detta (Alänge 2003). Metoden
användes i Essunga den 5 mars tillsammans med planerarna, administrativ chef för
äldreomsorgen, anställda och projektgruppen. Totalt deltog 13 personer som delades in
i två grupper för att öka effektiviteten och ge möjlighet till att relatera två olika resultat
från de oberoende grupperna, vilket ökar tillförlitligheten. Sessionen resulterade i en
formulerad mening från varje grupp som beskriver de upplevda rot-orsakerna till
problemet med låg personalkontinuitet i Essunga kommun.
Under
övningen
fick
alla
deltagare
besvara
frågan
”varför
var
personalpersonalkontinuiteten så låg 2011?”. Alla fick ge så många svar de ville på
frågan och syftet var att få allas syn på problemet och ett så brett underlag som möjligt.
Deltagarna fick sedan gruppera alla svar och skapa rubriker som representerade alla
svaren inom gruppen. Båda deltagargrupperna skapade fem rubriker var. Slutligen fick
deltagarna poängsätta rubrikerna utefter hur stor påverkan de ansåg dem ha på
problemet. Rubriker med flest poäng anses ha störst påverkan på problemet. Resultaten
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kan ses i bilaga C. Där kan även ses hur de olika rubrikerna relaterar till varandra, det
illustreras genom pilar mellan de olika rubrikerna.
De två deltagargruppernas resultat visade sig vara förvånansvärt lika vilket tydde på att
det fanns en gemensam uppfattning hos personalen av vad som orsakade den låga
personalkontinuiteten 2011. Problemformuleringarna löd:
•

Grupp 1 – ” Vi hade inte den flexibla och stabila organisation som den ökade
efterfrågan krävde. Ledningen hade för mycket fokus på ekonomi. (Bilaga C –
Grupp 1)

•

Grupp 2 – ” Variationerna i behovet av hemtjänst i kombination av otydlig
organisation och låg styrning av personal ger en låg personalpersonalkontinuitet.”
(Bilaga C – Grupp 2)

Den mest kritiska orsaken, vilken fick högst poäng vid röstningen, och alltså enligt
personalen påverkar personalkontinuiteten mest, var att organisationen inte var
tillräckligt flexibel för att möta variationerna av behov i vården.
2.2.3 Processkartläggning
För att öka projektgruppens förståelse ytterligare för nuvarande sätt att arbeta inom
organisationen ”vandrade” gruppen interaktivt processen tillsammans med
resultatenhetschef, personalplanerare och representanter från personalen.
Processkartläggningen utgick från det att Essunga kommun erhåller ett beslut om
hemvård från biståndshandläggaren eller hälso- och sjukvårdspersonal, till att
hemvården planerats in och slutligen utförs. Varje deltagare bads att individuellt
beskriva processens olika steg på post-it lappar. Sedan presenterade de sin uppfattning
av arbetsgången inför övriga deltagare samtidigt som den visualiserades genom att
lapparna fästes på en white-boardtavla. Slutligen sammanfattade en utav
projektmedlemmarna med stöd från resten av deltagarna allas versioner av processen
till en slutlig fullständig process. Detta tillät alla deltagare att dela med sig av sin syn på
arbetsprocessen. Enligt George et al. (2005) är det nödvändigt att ha med inblandade
representanter i processen från alla nivåer av en organisation. De menar på att ingen
kan sitta på all nödvändig information själv. Sessionen avslöjade att personal på olika
delar av organisationen överlag hade dålig insyn i hur personal i andra delar arbetade,
det upplevdes som att personalen saknade en helhetssyns över hur organisationen
arbetar och hur deras eget arbete bidrar till helheten. Kartläggningen gav
projektgruppen en djupare, mer detaljerad förståelse för alla steg i arbetsprocessen och
den kunde delas in i två delprocesser; en planeringsprocess där planerarna
schemalägger personalen och planerar när och av vem besöken skall utföras, och en
utförandeprocess där schemat tillämpas och besöken utförs, se figur 3 nedan.
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Figur 4. Processkartläggning

Beslut om beviljade hemtjänstinsatser fattas av biståndsenheten eller hälso- och
sjukvårdspersonal som tillhör andra verksamhetsdelar inom socialförvaltningen.
Hemtjänstens ansvar inleds först när beslutet kommer till resultatenhetschefen för
verkställande. Det finns tre personalplanerare i organisationen, till någon av dem
lämnar resultatenhetschefen det nya ärendet för inplaneringen i befintligt ruttsystem.
Inplaneringen föregås i vissa fall av en kontakt med hemtjänsttagaren där denne ges
möjlighet att lämna önskemål om insatsens utförande. Varje måndag lägger planerarna
schema för innevarande vecka. Vilken personal som finns i tjänst avgörs av enhetens
grundschema, vilket resultatenhetschefen ansvarar för. Planering benämns som
”ruttplanering” och innefattar i vilken ordning hemtjänsttagarna ska besökas och hur
samåkning ska ske. En genomgång görs sedan varje morgon där ruttplaneringen
justeras efter eventuella förändrade behov och omständigheter.
Vid första besöket av efter ett nytt biståndsbeslut görs en avstämning med
hemtjänsttagaren som då ges möjlighet att lämna synpunkter på tiden för besöket.
Informationen lämnas vidare till någon av personalplanerarna för eventuella justeringar
till nästkommande veckas planering. Vid utförande av besök har även personalen har
möjlighet att göra en bedömning om hemtjänsttagaren har rätt omfattning på
insatserna. Informationen lämnas vid behov vidare till biståndshandläggaren för
omprövning av beslutet.
Essungas schemaläggning och arbetsplanering hanteras helt manuellt vilket innebär
mycket manuellt pappersarbete. Planeringsprocessen bedöms omständlig och
tidskrävande. Schemaändringar innebär justeringar på flera ställen vilket ökar risken för
missförstånd och fel. Det saknas också riktlinjer för hur man ska prioritera vid planering
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av rutterna för att upprätthålla en så hög personalpersonalkontinuitet som möjligt och i
vilken mån man skall ta hänsyn till personalkontinuitet i jämförelse med andra aspekter
i planeringen så som: vårdtagares önskemål, personalens önskemål, kvantitet av
använda personal resurser, kostnad osv.

Figur 5. Foto av en veckas ruttplanering

2.2.4 SIPOC – Supplier, Input, Process, Output, Customer
Informationen från uppstartsmötet, AIM-sessionen och processkartläggning
sammanställdes och visualiserades initialt i en SIPOC för den övergripande processen.
Syftet var att tydliggöra projektets begränsningar och att ge hela teamet en tydlig och
enhetlig förståelse för processen. Detta genom att fokusera på flödet av arbete i
organisationen och vilka in- och ut-variabler som skall ta hänsyn till i processens olika
delar (Georg et al. 2005). SIPOC:en kan ses som ett dokument, vilket sammanställer
resultatet från definitionsfasen, där den variabel i processen (”stora Y”) som är i behov
av förbättring uppmärksammas. Den inkluderar även vilka bakomliggande variabler,
med underliggande krav, som påverkar detta Y.
SIPOC:en påvisade att det fanns ett behov för en djupare förståelse av
planeringsprocessen, se bilaga F. Planeringen beskrevs som en otydlig och omständlig
process i processkartläggningen och även resultatet från AIM:en pekade på att det fanns
brister i denna. Gruppen konstaterade att om personalplanerarna inte lyckades att
införa en hög personalkontinuitet i schemat, så låg orsakerna till den låga
personalkontinuiteten redan i planeringsprocessen och inte uteslutande i
utförandeprocessen (tillämpning av schemat), kanske fanns det inte något problem i
utförandeprocessen överhuvudtaget? Ifall detta kunde identifieras skulle projektets
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fokus snarare riktas uppströms mot planeringsprocessen, eftersom att alla inkommande
variabler i en process måste vara stabila för att processen skall kunna kontrolleras
(George et al. 2005). Alltså, existerar det även variationer i utförandet av besöken skall
dessa hanteras först efter att alla ingående variationer är stabiliserade, i detta fall den
planerade personalkontinuiteten.
För att undersöka om ovanstående resonemang stämmer utfördes en mätning som dels
syftade till att mäta den planerade personalkontinuiteten, men också att jämföra den
planerade personalkontinuiteten med den faktiskt utförda för att hitta eventuella
variationer i tillämpningen av schemat, se avsnitt 2.2.2 Andra mätningen. Resultaten
påvisade både att personalkontinuiteten var låg redan efter planeringsprocessen och att
det fanns variationer i utförandet av besöken (besök utfördes i stor utsträckning inte av
personal som var planerad att utföra besöken). Detta betydde att projektets fokus
snarare skulle riktas mot planeringsprocessen för att kontrollera den planerade
personalkontinuiteten och att minska variationerna i utförandet av besöken var ett
problem att ta itu med senare.
Därmed skapades en ny, andra SIPOC där planeringsprocessen visualiserades på en mer
detaljerad nivå, vilken kan ses i bilaga F. I denna har planerad personalkontinuitet valts
som y, alltså outputen från planeringsprocessen. Detta y ses som ett litet y i hela
projektet och har därmed en tydlig koppling till projektets stora Y, utförd
personalkontinuitet hos vårdtagarna. I SIPOC:en kan även planeringsprocessens x ses,
vilka är de ingående variablerna i processen, det är alltså dessa bakomliggande variabler
som påverkar utfallet av det lilla y:et planerad personalkontinuitet. Dessa variabler (x)
måste kontrolleras för att få önskat utfall av det lilla y:et. I det fall där de inkommande
variablerna (x:en) är icke-kontrollerbara faktorer krävs att planeringsprocessen är
tillräckligt robust för att garantera en planerad personalkontinuitet (y) inom önskade
gränser.

Figur 6. Modell av processen
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2.3

Mäta (Measure)

Mätningar utfördes under projektet med syfte att kartlägga:
 Nuvarande personalkontinuitet
 Variationen av personalkontinuitet
 Faktorer i processen (små y:n och x) som påverkar personalkontinuiteten (”stora
Y”)
De mätningar som gjordes pågick parallellt under de tre första faserna av DMAIC-cykeln,
då projektet återvände till definitionsfasen flera gånger.
2.3.1 Första mätningen
Som nämndes i avsnitt 2.1.1 Uppstartsmöte, utfördes tidigt en första mätning med syfte
att få en förståelse för personalkontinuiteten, projektets ”stora Y”, och få färskare siffror
på denna. Denna mätning gav möjlighet till att undersöka mönster för hur
personalkontinuiteten varierade och på så sätt finna möjliga orsaker till variation.
Mätningen utfördes manuellt av de anställda vid varje besök hos hemtjänsttagare,
genom en namnteckning av personal och tidpunkt för besök enligt mallen från ”Öppna
jämförelser”, se bilaga D. Metoden användes främst för att den var bekant för
personalen, då den redan använts vid tidigare mätningar i samband med ”Öppna
jämförelser” och för att värdena skulle vara möjliga att jämföras med tidigare mätningar.
Vi denna mätning samlades även data om antal larm under perioden in.
Efter att data samlats in bearbetades och validerades denna med hjälp av Microsoft
Excel. Därefter visualiserades insamlad data i grafer med Mini tab, vilken är en statistisk
programvara, för att lättare se variationer av personalkontinuiteten och dess samband
med faktorer, så som:









veckodag
tid på dygnet
antal larm
behov av dubbelbemanning

För samtliga figurer se bilaga D1-D5.
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hemtjänsttagare
tillhörande arbetsgrupp
antal besök

Figur 7. Distrubitionen av personalkontinuiteten under första mätperioden.

Som kan avläsas i figur 5, var den genomsnittliga personalkontinuiteten för alla
vårdtagare ca 19 personer. Målet med projektet är att minska denna siffra, vilket flyttar
piken av den blå kurvan till vänster. Projektet strävar också efter att smalna av kurvan
vilket minskar variationen av kontinuiteten och ger på så sätt en stabilare process.
Puckeln till höger i grafen bör observeras. Den tyder på att det finns två olika
populationer bland hemtjänsttagarna. Det visade sig efter vidare analys att dessa
populationer var de hemtjänsttagare med dubbel bemanning respektive
enkelbemanning.
I figur 6 kan den genomsnittliga personalkontinuiteten över de olika mätdagarna ses.
Grafen visar att den inte skiljer sig märkbart mellan de olika dagarna. Strecket i mitten
av boxen visar genomsnittet av alla hemtjänsttagares personalkontinuitet samma dag.
Den gråa boxen visar majoriteten av hemtjänsttagarnas personalkontinuitet och deras
spridning den dagen. Stjärnorna i diagrammet utgör utomliggande värden, vilka skiljer
sig stort från medelvärdet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att antalet unika
personer inte skiljer sig märkbart mellan dagarna. Vilken dag det är har alltså ingen
betydelse för måttet på personalkontinuitet.

Figur 8. Distributionen av personalkontinuitet över mätperiodens olika dagar.
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I figur 7 framgår det att det som mest inkommer 5 trygghetslarm på en dag under
perioden, vilket inte är signifikant då det i genomsnitt utfördes 44 insatser per dag
under själva mätperioden. Enligt figur 6 kan även konstateras att mängden
trygghetslarm inte har någon betydelse för personalkontinuitetens spridning över
dagen. Dag 4 i figur 6 visar sig inte ha någon större spridning av personalkontinuitet än
någon annan dag, även fast den har flest antal larm under mätperioden.
Trygghetslarmen sker därmed i så pass lite utsträckning så att det inte har någon större
påverkan på personalkontinuitetens helhet.

Antal trygghetslarm under
mätperioden
5

3

3

2
1

1

1
0

1

1

0

1
0

0

Figur 9. Antal inkommande trygghetslarm under mätperioden

Det insågs senare att mätningarna bara ökade förståelsen för hur personalkontinuiteten
varierade och hur den varierade beroende på exempelvis tidpunkt på dagen, vilket är ett
av det lilla y. Dock kunde inga faktorer som påverkar variationen i personalkontinuitet
(Y) identifieras. Detta ledde till det allmänna intrycket att det fanns definitivt
variationer. Det fanns inget enkelt sätt att se finna orsaken till variationerna, varför det
finns behov av en mer grundlig utredning. För denna utredning krävs mer mätningar för
att kunna analysera och data och försöka finna orsakerna till variationerna.
Resultatet från mätningarna visar att personalkontinuiteten inte varierar speciellt
mycket över mätperioden, eller påverkas signifikant utav någon av faktorerna ovan. Det
tyder på att personalkontinuiteten orsakas av något annat och kanske inte befinner sig i
utförandeprocessen.
2.3.2 Andra mätningen
I avsnitt 2.1.4 SIPOC nämns att en andra mätning utfördes med syfte att verifiera var
orsakerna till problemet med låg personalkontinuitet förekom, i planeringsprocessen
eller utförandeprocessen. Nedan beskrivs hur denna mätning utfördes och utfallet av
denna.
Syftet med den andra mätningen var att:
 Identifiera den planerade personalkontinuiteten
 Jämföra den planerade personalkontinuiteten med den faktiskt utförda
 Undersöka om besök utfördes av den personal som var planerad att utföra
besöken
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Det förstnämnda utfördes genom att beräkna personalkontinuiteten från det planerade
veckoschemat. Den utförda personalkontinuiteten hos vårdtagare mättes enligt samma
metod som i första mätningen, se avsnitt 2.2.1. Medan den sistnämnda jämförelsen,
tillämpningen av schemat, mättes genom att kontrollera hur utförandet av planeringen
stämde överens med planeringen. Det vill säga, om en person som var planerad att
utföra ett besök verkligen utförde det.
Mätningen utfördes på ett sampel av 16 vårdtagare. Samplet handplockades med åtta
personer från den södra gruppen och åtta personer från den norra gruppen, varav tre
hade högst uppmätt personalkontinuitet och tre lägst uppmätt personalkontinuitet vid
den första mätningen, se bilaga D. De andra två var vårdtagare med en
personalkontinuitet nära medelvärdet av den första uppmätta personalkontinuiteten.
Mätningen sträckte sig över fem dagar, varav två av dem var helgdagar. Jämförelsen
kunde resultera i tre olika utfall, vilka alla skulle innebära olika utvägar för resten av
projektet.
1. Orsaker till personalkontinuitetsproblem är belägna i
planeringsprocessen
Planerad personalkontinuitet:
Utförd personalkontinuitet:
Tillämpning av schemat:

Under målvärde
Under målvärde
Ok

Den planerade personalkontinuiteten var redan låg, alltså bör projektets
fokus riktas uppströms i processen, mot planeringsprocessen. Besöken hos
vårdtagare utfördes som planerat, det existerar alltså ingen signifikant
skillnad mellan den planerade och utförda personalkontinuiteten, därmed
kommer även den utförda personalkontinuiteten att följa den planerade
personalkontinuiteten vid förbättring av denna. Det indikerar att det (om inga
påverkande förutsättningar förändras) inte är nödvändigt att titta djupare på
utförandeprocessen i framtiden av projektet.
2. Orsaker till personalkontinuitetsproblem är belägna i
utförandeprocessen.
Planerad personalkontinuitet:
Utförd personalkontinuitet:
Tillämpning av schemat:

Inom målvärde
Under målvärde
Dålig

Den planerade personalkontinuiteten var tillräckligt hög för att klara
projektets mål. Besöken hos vårdtagarna utfördes inte som planerat och den
utförda personalkontinuiteten var därmed låg. Fokus för projektet skall alltså
fortsatt ligga på utförandeprocessen, eller närmare bestämt varför inte
besöken utförs som planerat. Genom att hitta orsaken till variationerna i
utförandet av schemat kan personalkontinuiteten sedan kontrolleras och
hållas över önskat värde.
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3. Kombination – orsakerna är belägna i både planerings- och
utförandeprocessen.
Planerad personalkontinuitet:
Utförd personalkontinuitet:
Tillämpning av schemat:

Under målvärde
Under målvärde
Dålig

Den planerade personalkontinuiteten var redan låg och besöken hos
vårdtagare utfördes inte som planerat. Den planerade personalkontinuiteten
når inte målet och fokus skall riktas uppströms i processen, mot
planeringsprocessen. Men det bekräftar även att det finns ett problem med
utförandet av schemat som borde lösas för att säkerställa hög
personalkontinuitet.
Mätningen resulterade i fall 3, orsakerna till den låga personalkontinuiteten kunde alltså
finnas i både planeringsprocessen och utförandeprocessen. Den planerade
personalkontinuiteten (9,8) skiljde sig inte nämnvärt från den utförda
personalkontinuiteten (11,5). Fortsättningen av projektet inriktades därmed på att
förbättra planeringsprocessen och på så sätt höja den utförda personalkontinuiteten.
Mätningen visade även att endast ca 60 % av besöken utförs av den som är planerad att
utföra ett besök. Följer inte personalen planeringen garanterar inte en förbättring av
planeringsprocessen att den slutgiltiga personalkontinuiteten förbättras. Problemet
med utförandet av schemat behöver därmed också lösas för att säkerställa en hög
personalkontinuitet. Men detta är snarare ett senare problem, eftersom att de ingående
variablerna först måste stabiliseras och kontrolleras inom tillräckliga gränser. I bästa
fall kan en förbättring av planeringsprocessen även lösa problemen med utförandet av
schemat.

2.4 Analys (Analysis)
Analysdelen syftar till att analysera den kvalitativa och kvantitativa data som
framkommit genom mätningar och identifiera grundorsaker, kritiska x-faktorer, som
påverkar problemet med låg personalkontinuitet.
Analysen genomfördes genom att först kartlägga alla x-faktorer i ett fiskbensdiagram för
att visualisera alla faktorer som påverkar personalkontinuiteten. Faktorerna delades
sedan in i två grupper baserat på om de var kontrollerbara eller inte. Projektgruppen
genomförde sedan intervjuer med representanter från Essunga kommun för att
kartlägga i vilken utsträckning de funna faktorerna påverkar personalkontinuiteten.
Detta användes som underlag vid en rangordning av faktorerna. Slutsatsen från
analysdelen blev en lista med faktorer (x) som påverkar personalkontinuiteten (y) samt
i vilken grad detta sker.
2.4.1 Fiskbensdiagram
Ett fiskbensdiagram gjordes med syfte ett kartlägga alla faktorer (x) som påverkar
personalkontinuiteten i planeringsprocessen. I diagrammet användes frågeställningen:
”Vad påverkar personalkontinuiteten i planeringsprocessen och i användandet?”
Diagrammet delades in i fyra kategorier, de 4s som brukar användas i fiskbensdiagram
för serviceföretag (Bulsuk, 2009). 4s står för de engelska orden system, surroundings,
skills and suppliers. System syftar i detta fall till planeringsprocessen och de faktorer
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som påverkar den och supplier syftar till de som levererar hemtjänsten, det vill säga
personalen. Alla x-faktorer som framkommit genom kvantitativ och kvalitativ data
grupperades sedan i de olika kategorierna. För hela fiskbensdiagrammet se bilaga E.
För att få en djupare förståelse för varför och hur de olika faktorerna påverkar
personalkontinuiteten i planeringsprocessen användes metoden ”5 varför”. Metoden
syftar till att ifrågasätta varje faktor och hur den påverkar problemet för att komma
fram till rotorsaken till påverkan (George et al. 2005). Alla x-faktorer och deras
påverkan finns dokumenterade i tabellen nedan.
X-faktorerna delades sedan in i två grupper beroende på om de var kontrollerbara eller
icke kontrollerbara. Syftet med detta var att fastställa vilka faktorer som måste
kontrolleras för att få en bra personalkontinuitet och vilka faktorer som systemet måste
vara robust mot. I tabellen nedan visas denna indelning:
Tabell 1.
Kontrollerbara faktorer
Kunskap om alla hemtjänsttagare
Samåkning
Manuell hantering av planeringsprocessen
Hänsyn till personalkontinuitet i
planeringsprocessen
För stor hänsyn till hemtjänsttagares
önskemål
Brist på kompetens bland personalen
Tillämpning av schema

Icke kontrollerbara faktorer
Variation av antal hemtjänsttagare
Behov av dubbelbemanning
Variation i behov av hemtjänst
Frånvaro av personal

1.1.1 Intervjuer
Intervjuer genomfördes med syfte att kartlägga i vilken utsträckning x-faktorerna
påverkar personalkontinuiteten. Underlaget från intervjuerna användes sedan,
tillsammans med tidigare data, för att identifiera de kritiska faktorerna och rangordna
dess påverkan på personalkontinuiteten.
Intervjuerna genomfördes som semi-strukturerade telefonintervjuer där ett antal
bestämda frågor ställdes som tillät öppna svar. Intervjuerna genomfördes med tre
representanter från olika nivåer av verksamheten; resultatenhetschefen, en
personalplanerare och en personalrepresentant. Resultatenhetschefen fick även
ytterligare frågor om grundschemaläggning samt ramverk för planeringsprocessen
eftersom det endast är hon som arbetar med detta.
Vid sammanställning av intervjuerna visade det sig att de tre representanterna var eniga
på de flesta punkter. Representanterna berättade att man inte tar hänsyn till
personalkontinuiteten, vid planering av varken grundschema eller veckoschema, i
speciellt stor utsträckning. Istället tas stor hänsyn till vårdtagarens önskemål och när de
vill ha sina tjänster utförda. Däremot har man delat in kommunen i två distrikt, norr och
söder, med respektive personalstyrka. Viss personal arbetar dock på båda distrikten. Vid
frånvaro av ordinarie personal använder man en prioriteringslista med extrapersonal
vilket medför att det ofta blir samma extrapersonal som arbetar när någon ordinarie är
frånvarande. Även extrapersonalen är indelade efter distrikten norr och söder. Vissa
ordinarie anställda har även en timbank vilket innebär att de kan justera sina timmar
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utefter det behov som finns. Den intervjuade planeraren berättade även att på helger
försöker man planera så att samma person från besöka samma vårdtagare på lördag
som söndag under samma helg. Personalplaneraren anser även att det är lättare att ta
hänsyn till personalkontinuiteten i planeringsprocessen under de perioder det är färre
vårdtagare samt att svårigheterna ligger i grundschemat då det är fast och inte flexibelt
till ned- och uppgång av behov av hemtjänst. Personalplaneraren berättar vidare att
man i stor utsträckning försöker lägga alla vårdtagare med behov av dubbelbemanning
på samma runda. Detta innebär att man då åker i par i bilar och besöker dessa. Dock kan
det ske att en vårdtagare som inte behöver dubbelbemanning hamnar på samma runda
och den kan då få besök av två personer ur personalen fast detta inte behövs. Enligt
resultatenhetschefen ska detta inte ske utan en i personalen ska stanna kvar i bilen
under besöket eller åka vidare till nästa hemtjänsttagare, dock kan undantag uppkomma
där så inte är fallet.
Under intervjun frågades även om den manuella hanteringen av planeringsprocessen.
Alla intervjuade ansåg att det sällan blir missförstånd i schemat men det kan dock
förekomma att man missar att skriva in alla ändringar av vårdbehov och kan därför
missa att utföra vissa tjänster. Den intervjuade personalplaneraren anser att det inte
beror på hur de planerar utan snarare att personalen inte läser sina uppgifter tillräckligt
noggrant. Personalplaneraren berättar även att största orsaken till varför inte det
planerade schemat följs är på grund av larm eller att vårdtagaren tackar nej till sitt
besök. Den ojämna arbetsbelastningen mellan olika rundor bidrar även till att schemat
inte följs. Personalen försöker i stor utsträckning att hjälpa till med varandras rundor
när man är klar med sina egna besök. Alla intervjuade var även eniga om att någon
uppföljning av schemat sällan sker.
Resultatenhetschefen berättar även om planeringsprocessen för grundschemat. Det man
följer idag när man lägger grundschemat är budget, arbetstidslagen, önskemål från
personalen och behovet av vård. Det finns idag ett ramverk för hur planeringen ska
genomföras men detta finns inte nedskrivet. I dagsläget har Essunga 29 personer
anställda inom hemtjänsten. Resultatenhetschefen berättar att krav vid anställning är
att man ska ha undersköterskeutbildning för att kunna klara av alla arbetsmoment. Idag
är det dock ca 20 % av de ordinarie anställda som inte är undersköterskor och inte får
utföra alla moment t.ex. delegerade arbetsuppgifter. Resultatenhetschefen berättar även
att man i flera år har tillämpat kontaktmannaskap men att det i dagsläget inte följs fullt
ut. Enligt Essunga kommuns hemsida ska alla nya vårdtagare erbjudas
kontaktmannaskap. Kontaktpersonens uppgifter är bland annat att ta huvudansvar för
frågor rörande vårdtagarens behov av vård och vara delaktig upprättandet av
genomförandeplan. Kontaktpersonen ska även vara ledsagare och hålla kontakten med
anhöriga (Essunga kommun 2013). Enligt personalen är man ganska nya med att arbeta
med kontaktmannaskap.
2.4.2 Rangordning av x-faktorer
Baserat på all tidigare information som erhållits kunde en kvalitativ rangordning göras
av alla x-faktorer utifrån deras påverkan på personalkontinuiteten. Rangordningen
baserades på den information som fåtts genom intervjuer, mätningar,
processkartläggning och möten med Essunga. Vid rangordningen användes tre nivåer;
liten, mellan och stor negativ påverkan på personalkontinuiteten. Se avsnitt 3.2
Förbättringsfasen för resultat av rangordningen och hur slutsats om varför de påverkar
har fattats.
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3 Resultat
I detta kapitel presenteras projektets resultat som består av två delar. En definition av
grundorsakerna till den låga personalkontinuiteten samt underlag för hur Essunga kan
arbeta vidare med att förbättra personalkontinuiteten. Den bakomliggande analysen till
definitionen av grundorsakerna är i detalj beskriven i kapitel 2 Metod, men kan även ses
sammanfattad i avsnitt 3.1 Identifierade grundorsaker till låg personalkontinuitet.
Underlag för Essunga att arbeta vidare med projektet hittas i 3.2 Underlag för fortsatt
arbete med projektet. I denna presenterar förbättringsfasen vilka egenskaper som krävs
av ett framtida sätt att arbeta för att höja personalkontinuiteten. Kontrollfasen redogör
för hur det skall kontrollers att personalkontinuiteten ligger inom önskade gränser i
framtiden.

3.1 Identifierade grundorsaker till låg personalkontinuitet
Från de identifierade orsakerna till problemet med låg personalkontinuitet verifierades
fyra av dem som de mest påverkande faktorerna, grundorsakerna till problemet. Tre av
dessa var icke kontrollerbara faktorer och kan därmed inte kontrolleras medans den
sista faktorn var av kontrollerbar typ.


Kontrollerbar faktor
o Hänsyn till personalkontinuitet i planeringsprocessen



Icke kontrollerbar faktor
o Behov av dubbelbemanning
o Variation av antal hemtjänsttagare
o Variation i behov hos hemtjänsttagare

Enligt insamlad kvalitativ data framgick det tidigt att organisationen led av
planeringsproblem. Det fanns inga generella ramverk för planerare att utgå ifrån vid
utförandet av planeringsprocessen. Personalkontinuitet var en aspekt planerarna var
medvetna om men det utgick inte tydligt i arbetsbeskrivningen i vilken mån denna
aspekt skulle tas hänsyn till. Det fanns inte heller något sätt att få feedback om den
planerade personalkontinuiteten vid och efter planering.
Initialt insamlad kvantitativa data påvisade att vårdtagare med behov av
dubbelbemanning hade betydligt lägre personalkontinuitet än vårdtagare med behov av
endast en personal. Den visade även att personalkontinuiteten tenderade att vara lägre
hos vårdtagare med fler antal besök under en dag. Det kan också anses logiskt att fler
antal besök av fler personer ökar risken för att träffa på fler olika personal. Variationer
av antalet vårdtagare var enligt kvalitativ data en av den störst bidragande faktorn till
vilken hänsyn man tog till personalkontinuitet i organisationen, vid lågt behov
tenderade personalkontinuitet att prioriteras högre vid planering.
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3.2 Underlag för fortsatt arbete med projektet
Vilket nämns i tidigare kapitel går inte de icke kontrollerbara faktorerna att påverka. Att
förändra planeringsprocessen är inte bara en möjlighet att ta större hänsyn till
personalkontinuitet vid planering utan även att göra processen robust mot de icke
kontrollerbara faktorerna. Därmed kommer fokus att läggas på planeringsprocessen i
förbättrings- och kontrollfasen, vilka syftar att stödja Essunga vid fortsatt arbete med de
fyra grundorsakerna till problemet med personalkontinuitet. Problemet grundas i sättet
att utföra arbetsuppgifter på, främst planeringsprocessen. Därför har inte gruppen för
avsikt att komma med konkreta förslag på hur arbetet skall förändras. Istället skall
efterföljande avsnitt snarare ses som riktlinjer på vad som krävs av det nya sättet att
planera, för ett ökat hänsynstagande till personalkontinuitet. Hur detta faktiskt skall
utföras är en fråga som lämnas öppen för Essunga att besvara själva. Dels på grund av
tidsbrist i projektet men också för att göra det möjligt för den påverkade personalen
(personalplanerarna) att själva vara delaktiga i förändringen.
3.2.1 Förbättringsfasen (Improve)
Rekommendationerna om vad som krävs av den nya planeringsprocessen, för att
möjliggöra en högre personalkontinuitet, är indelade i tre delar:




Förändring av planeringsprocessen
Tillämpning av schemat
Befintliga delar i nuvarande planeringsprocess vilka stödjer personalkontinuiteten

Till sist presenteras även en tabell över planeringsprocessens identifierade x-faktorer. I
denna kan x-faktorernas påverkansgrad ses och hur denna har konstaterats. Tabellen
visar även vad som krävs av en framtida planeringsprocess för att ta hänsyn till dessa xfaktorer.
3.2.1.1 Förändring av planeringsprocessen
För att underlätta planeringen anses det viktigt att införa ett tydligt standardiserat
ramverk för hur planeringen skall utföras och de ingående faktorerna som tas hänsyn
till skall prioriteras. I avsnitt 2.3.1 Första mätningen, beskrivs att hemtjänsttagare med
dubbelbemanning utgjorde en egen grupp. Denna grupp bör behandlas separat vid
framtagning av den nya planeringsprocessen, för att på så sätt sänka
personalkontinuiteten för de mest kritiska fallen. Det kan göras genom att bygga vidare
på konceptet med dubbelbemanningsrutter, men även hitta andra sätt att isolera dessa
från övriga hemtjänsttagare. Ramverket för planeringsprocessen bör även behandla
tillämpningen av schemat, hur det skall förmedlas i organisationen och på vilket sätt
arbetet skall omfördelas då förutsättningar förändras. För att möjliggöra variationer i
behovet av hemtjänst bör flexibiliteten i grundschemat att höjas. Vid planering anses det
också fördelaktigt att tillhandahålla feedback på personalkontinuiteten, både direkt och
från tidigare perioder. Detta underlättar för personalplanerare att ta hänsyn till
personalkontinuiteten vid planeringen. Genom tillhandahållen direkt feedback kan
personalplanerare se hur personalkontinuiteten kommer att bli vid tänkt planering.
Personalkontinuiteten för tidigare perioder möjliggör att personalplanerarna
kontinuerligt kan höja personalkontinuiteten genom att se hur den blev då de planerat
på ett visst sätt och på så sätt själva förbättra sitt sätt att planera med hänsyn till
personalkontinuitet.
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3.2.1.2 Tillämpning av schemat
Flertalet av besöken utfördes inte av personal som var planerad att utföra besöken. För
att han någon möjlighet att styra personalkontinuiteten är det därmed viktigt att se till
att detta ändras, annars garanterar inte en hög planerad personalkontinuitet en lösning
på problemet. Genom en förbättrad planeringsprocess och ett tydligt ramverk kring hur
tillämpning av schemat skall ske kan det problem också lösas. Vidare anses det viktigt
att organisationens inställning till vikten av personalkontinuitet i hemtjänsten sprids till
alla delar av organisationen. Genom att förtydliga innebörden av kontaktmannaskap i
organisationen och tilldela detta en tydlig styrning tros också personalkontinuiteten
främjas. Kanske skall detta vara ett koncept att arbeta med vid framtagandet av ett
ramverk för planeringsprocessen.
3.2.1.3 Befintliga delar i nuvarande planeringsprocess vilka stödjer personalkontinuitet
I dagens sätt att planera har ett antal egenskaper identifierats som stödjer en hög
personalkontinuitet. Dessa borde behållas och därför vara i åtanke vid framtagande av
ramverket till det nya sättet att planera.






Indelning av distrikten norr och söder
Användning av ruttplanering
Ordinarie personal som använder sig av timbank
Extrapersonal som är indelade efter distrikt
Prioriteringslista vid användning av extrapersonal
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stor

Tabell 2.

liten

x-faktor

Beskrivning

Vad kräv av en framtida
planeringsprocess

Kritiska faktorer

Hänsyn till
personalkontinuit
et i planeringsprocessen

Hänsyn till
personalkontinuit
eten i planeringsprocessen saknas i
stor utsträckning.

Standardisera
planeringsprocessen. Arbeta
fram ett ramverk för
prioritering och styrning vid
planering.

Grundschemat är inte
utformat så att det stödjer
personalkontinuiteten.

Tillhandahålla feedback på
tidigare och eventuellt
framtida personalkontinuitet
vid planering.

Veckoschemat tar inte
hänsyn till
personalkontinuiteten i
tillräcklig omfattning eller
över tid.

Kunskap om alla
hemtjänst
tagare
Kontrollerbara faktorer

medel

Samåkning

Manuell hantering
av planerings
processen

Brist på
kompetens

Tillämpning av
veckoschema

Hänsyn till

hemtjänsttagares

önskemål

Personalen ger
insatser till alla
hemtjänsttagarna
för att kunna
arbeta hos alla.
Påverkar
hemtjänsttagare
som inte behöver
dubbelbemanning.
Arbetsprocessen
är svår att
överblicka och
följa upp. All
dokumentation är
manuell.
20 % av
personalen kan
inte utföra alla
förekommande
arbetsuppgifter.
50 % av de
planerade
besöken utförs
enligt planerat
schema.
Hänsynstagande
till vårdtagares
önskemål vid
planeringen av
veckoschemat.

Kontaktmannaskapet kan
stödja personalkontinuiteten
om det får en tydlig innebörd
och styrning.
Ompröva nuvarande
arbetssätt för att uppnå
bättre avgränsning.
Vårdtagare som inte är i
behov av dubbelbemaning
ska bara besökas av en
personal .
Processkartläggning för att
kunna effektivisera.

Koppling
Koppling
saknas
saknas

Personalen ska kunna
utföra insatser hos
samtliga hemtjänsttagare.
Effektiviseringen av
besöken när man åker två
i bilen.
Den omfattande
pappershanteringen och
bristen på möjlighet att
kunna följa upp.

Uppföljning av
personalkontinuiteten med
hjälp av elektroniska nycklar.
Anställda ska kunna utföra
Påverkar möjligheten till
förekommande
att skapa god
arbetsuppgifter.
personalkontinuitet i
veckoschemat.
Hur schemat ska tillämpas
styras bör styras av
ramverket.
Hänsyn tas men påverkar
inte i så hög grad.
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Schemat tillämpas inte
enligt den fastlagda
planeringen.

Icke kontrollerbara faktorer

Faktorer

Beskrivning

Vad

Kritiska faktorer

Variation i
behovet av
hemtjänst
(antal
hemtjänsttagare
och behov av
hemtjänst)

Behovet av
hemtjänst varierar
över tid utifrån antal
hemtjänsttagare och
omfattningen på
insatser som ska
utföras.

Ett mer flexibelt
grundschema.
Fördelaktigt utifrån
personalkontinuitet
och ekonomi.

Grundschemat är helt statiskt i
nuvarande form. Kan inte möta
variationer i behov av insatser.
Personalkontinuiteten
prioriteras olika mycket
beroende på belastning av
organisationen.

Behov av dubbel
bemaning

Hemtjänsttagarna
som har behov av
dubbelbemanning
har den lägsta
personalkontinuitet
en.

Arbeta med
separata åtgärder
för den gruppen
hemtjänsttagare.

Behovet av en hög
insatsfrekvens i kombination
med att det behövs två
personal. Hemtjänsttagare med
upp till 35 personal på
2 veckor.

Personal
frånvaro

Påverkar
personalkontinuitet
en i begränsad
omfattning men den.

Prioriteringslista
för extrapersonal
stödjer
personalkontinuitet
en.

3.2.2 Kontrollfasen (Control)
Denna del av rapporten avser att beskriva vad som krävs för att möjliggöra regelbunden
uppföljning av personalkontinuiteten i framtiden. Vidare följer även en kortare
beskrivning kring överlämnandet av projektet till Essunga kommun.
3.2.2.1 Uppföljning av personalkontinuitet
Vid implementering och förändringar av planeringsarbetet är det viktigt att hela
organisationen är medveten om varför man gör förändringarna och vad som är dess
syfte. Information måste finnas tillgänglig för att kunna förankra förändringsarbetet. Det
är också viktigt att involvera de som är intresserade i högst möjliga mån. Organisationen
måste gemensamt komma överens om specifika prestationsmål och en tidsram för hur
långt de har på sig att nå upp till målen.
Implementeringsfasen måste vara under konstant övervakning, inte bara av de
ansvariga utan av all personal. Alla eventuella variationer vid implementation av
förändringar måste registreras för att det totala resultatet skall kunna framhävas som
trovärdigt och förändringarna skall kunna kopplas till det förbättrade resultatet. Genom
att integrera ett digitalt sett att mäta faktiskt utförd personalkontinuitet vid införandet
av nya elektroniska nycklar, vilka är under diskussion att införas, kan feedback av
personalkontinuitet från tidigare fås. Informationen kan då möjliggöra direkt feedback
på förändringarna som införts i planeringen och få svar på hur det stödjer en förbättrad
personalkontinuitet.
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3.2.2.2 Överlämning av projektet
Avslutningsvis under kontrollfasen presenterades resultatet för organisationen i
Essunga den 24 Maj 2013. Representanter från organisationen, andra berörda
organisationer och anställda i hemtjänstens organisation informerades om vad orsaken
var till Essungas låga personalkontinuitet och vilka rekommendationer som de borde
fokusera i kronologisk ordning.
Förslag till eventuell uppföljning av projektet togs upp i form av en enklare folder som
skulle kunna användas som information för anställda i hemtjänsten i såväl Essungas
kommun, som andra kommuner. Seminariet skulle också kunna användas som en
valideringsmöjlighet för projektets deltagare för att se det slutgiltiga resultatet på
personalkontinuiteten. Dessutom en möjlighet för organisationen att visa hur
implementeringen har mottagits av de anställda och kommunen. Ett förslag på att hålla
en presentation på ett seminarium, med syfte att förbättra hemtjänstens kvalitet, senare
i höst kom också på tal. Det sågs också som nödvändigt av förvaltningschef för
äldreomsorgen att informera politiker hur viktig det är med bra personalkontinuitet och
vad man kan göra för att förbättra den. Detta skulle också kunna göras genom en
presentation av projektet.
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4 Diskussion
Allvin et al. (2006) anser att hemtjänsten är en verksamhet som behöver vara rustad för
att snabbt kunna hantera variationer i omfattningen på insatser som skall utföras. De
flesta variationer är svåra att förutsäga, en inläggning på sjukhus av en hemtjänsttagare
med mycket insatser innebär en överkapacitet av resurser och behöver kunna hanteras
och för ett under omvänt förhållande med ökat behov av insatser. Dessa krav på att
kunna anpassa verksamheten ställer krav på flexibilitet där insatserna planeras och
genomförs(Allvin 2006). En kritisk faktor i detta sammanhang är grundschemat och
tillämpningen av det. I Essunga saknas helt möjligheten att kunna anpassa schemat
utifrån variationer i insatsbehovet.
Projektet har identifierat personalplaneringsprocessen som huvudorsak till den låga
personal personalkontinuiteten. Hemtjänsten i Essunga saknar i nuläget helt datoriserat
verksamhetsstöd för planering och uppföljning. FOU i Västernorrland utvärderade 2010
tre kommuners (Sollefteå, Sundsvall och Kramfors) användning av datastöd för
schemaläggning och arbetsplanering i hemtjänsten. Syftet med utvärderingen var att
undersöka effekterna på kvalitet, ekonomi och andra positiva och negativa effekter
utifrån ett antal indikatorer. Avseende personal personalkontinuiteten, kunde inga
större förändringar konstateras. I Sundsvall försämrades personalkontinuitet med 2
personer, från 21 -> 23. I Kramfors var det en liten förbättring från 23 -> 22 personer. I
Sollefteå uppmätta personalkontinuitet bara början, kunde inget resultat inte redovisas
(Blusi et al. 2011). Av rapportens resultat kan man konstatera att ett datoriserat
verksamhetsstöd inte påverkar personalkontinuitetsmåttet på ett avgörande sätt. Det
skulle vara av stort intresse om hemtjänsten i Essunga testade förbättringar utifrån de
kritiska faktorer som projektet definierat för att se vilket resultat som kan uppnås. Den
mest kritiska faktorn är hänsyn till personalkontinuitet i planeringsprocessen där
grundschemat spelar en avgörande roll. I en rapport från FOU välfärd i Värmland
beskriver hemtjänstgruppen där fördelen med att konstruera personalens schema så att
det möjliggör en hög personalkontinuitet. Hos dem utförs mestadels av insatserna av två
ur arbetsgruppen till varje hemtjänsttagare. Schemaläggningens målsättning är att alltid
en av de två finns i tjänst. Arbetssättet bidrar både till personalkontinuitet, trygghet och
möjliggör ett gott inflytande för hemtjänsttagaren. Personalen upplever att de har god
överblick och kan också förutse sin arbetsdag. Möjligheten att utföra insatserna vid
samma tid ökar. Hemtjänsttagaren upplever en större trygghet och förhållandet till
personalen blir mer förtroendefullt när det är ett mindre antal personer som utför
insatserna.(Eriksson et al 2009)
Personalens arbete inom hemtjänsten omfattar ett brett spektrum av uppgifter. Allt från
enklare serviceinsatser som städning och inköp till omvårdnad av svårt sjuka och
döende. I en rapport från FoU Välfärd i Värmland där personalen i en hemtjänstgrupp
beskrivit krav på flexibilitet utifrån två perspektiv. Ett i relation till hemtjänsttagarna
och flexibilitet utifrån individens önskemål kring insatsens utförande. Det andra till
förmågan att kunna justera nivån på mängden utförda insatser utifrån variationen på
efterfrågan. (Eriksson et al. 2009).
Bergman kommenterar resultaten i Öppna jämförelser med att de endast ger
verksamheten en signal om var man befinner sig utifrån mål och visioner. Att starta
omfattande förändringar som enbart bygger på resultaten av Öppna jämförelser är svåra
eftersom de bygger på slumpmässig variation. För att illustrera variationerna på bästa
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sätt ska mätningar alltid ske över tid. Synkrona mätningar visar hur olika enheters
resultat varierar i förhållande till varandra på samma gång. Diakroniska variationer
visar förändringar över tiden och är oftast den mest intressanta. De Öppna
jämförelserna är nästan uteslutande synkront rapporterade variationer.(Bergman 2012)
4.1.1 Measure system analysis (MSA)
I alla undersökningar och studier finns det svagheter, erfarenhet visar att många
mätningar inte lyckas mäta rätt eller exakt nog för att kunna erhålla data god nog att
göra tillförlitliga slutsatser på (George et al. 2005).
Genomförda mätningar inom projektet har skett manuellt då automatiserad data helt
saknas. I den första mätningen fastställdes ett aktuellt resultat för
personalkontinuiteten. I hanteringen av data från mätningen som bestod av personalens
namnsignaturer fanns det svårigheter att tyda dem på ett korrekt sätt vilket inneburit
risker för störningar och felkällor, se bilaga D. Regelbundet hade personalen signerat åt
varandra vilket innebar ytterligare svårigheter i att kunna relatera signaturen till rätt
person. Detta rättades till genom kommunikation med Essunga. Det finns självklart en
viss risk att någon namnteckning ändå blivit feltolkad. Vid andra mätningen fanns detta
med vid åtanke och personalen tilldelades istället nummer vilka de använde istället för
namnteckningar.
Vid den andra mätningen mättes enbart personalkontinuitet under fem dagar. Det går
därmed inte att direkt jämföra dessa siffror med den första mätningen. Dock gav de en
tydlig tendens till att den planerade personalkontinuitet inte var tillräckligt bra eftersom
att skillnaden mellan denna och den utförda inte skiljde sig märkvärt under
mätperioden. Från tidigare mätningar hade det konstaterats att den utförda
personalkontinuiten inte klarade av utsatta mål, därmed ansågs bevisen tillräckliga för
att konstatera att även planerad personalkontinuitet inte klarade av uppsatta mål.
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5 Rekommendationer och kritiska faktorer
För att strukturera och starta arbetet med förbättringar för höjd personalkontinuitet
bör ansvariga i organisationen börja med att sätta sig ner tillsammans. Då bör en
gemensam syn på personalkontinuitet fattas och hur viktig denna kvalitetsaspekt är för
hemtjänsten i Essunga. På detta sätt kan en tydlig strategi för fortsatt arbeta med
personalkontinuitet skapas. Denna bör sedan spridas till övriga delar av organisationen
genom ett tydligt ramverk. I Ramverket bör organisationens vision för arbetet med
personalkontinuitet och hur detta skall avspeglas i det dagliga arbetet ingå. Här är också
ett utmärkt tillfälle att implementera den nya planeringsprocessen, vilken bör ha tagits
fram tillsammans med personalplanerarna och resultatchefen tidigare. Efter
implementeringen av ramverket bör arbetet följas upp för att se hur
personalkontinuiteten har förändrats. Framöver kan det även vara lämpligt att införa ett
kontinuerligt sätt att följa upp personalkontinuiteten samt att ge möjlighet för
personalplanerare att få feedback av personalkontinuiteten vid planering, se avsnitt
3.2.1.1 Förändring av planeringsprocessen.
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7 Bilagor
Alla appendix kommer i kronologisk följd de förekommer i rapporten.

A. Grundschema

30

31

32

B. Gantschema

Bleck Belt Group 11
Time and activity plan
Week

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Define
Measure
Data Analyze
Root-Cause-Analyze
Improvment proposal
Intro meeting
AIM
SIPOC
Phone interviews
Presentation
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C. AIM Group 1 and Group 2

Figur 1. AIM – Grupp 1

Figur 2. AIM Grupp 2
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D. Första mätningen

Figur 3. Exempel av en standardiserad mätning av personalkontinuiteten.
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D1. Bilaga A Kontinuitet per hemtjänsttagare

Hemtjänsttagare
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
Genomsnitt

Kontinuite
t
32
30
22
24
22
16
16
16
14
16
17
20
13
24
13
21
14
16
18
12
15
19
31
19,17
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Hemtjänsttagar
e
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
Genomsnitt

Kontinuite
t
15
19
22
17
17
28
20
17
34
9
22
34
13
12
10
17
16
13
15
18,42

Område
Söder
Norr
Genomsnitt

Kontinuite
t
19,17
18,14
18,66

D2. Kontinuitet per mätpunkt

S10

S9

S8

S7

S6

S5

S4

S3

S2

S1

6

6

7

7

7

7

11

11

10

16

16

16

Morgon

3

2

3

4

20

17

Fm

12

12

10

16

20

Middag
18

19

Em
11

12

Tid kväll

1

6

7

1

S16
11

12

Hemtjänsttagare

S11
6

S17
7

5

14

8

16

12

12

Middag

5

Em

Fm

15 N1

11

9

Tid kväll

9

9

9

Sen kväll

9

9

18

13

14

9

16

9

16

9

11

21

15

2

10

12

Morgon

15 N2

11

15

19

16

Sen kväll Hemtjänsttagare

15 N3

8

15

9 N4

10
2

8

2

7 N6

10 N5

16

18

8

9

10,91

10,08

9

9

9

10

7

11
15

4

16

4
4

9
N9

10

14

10 N10

22

N8

11 N11

8

1 N7

12 N12

8

9

11

N13

10

12

7 N14

10

11

11

10
12

2

7
1

17

9

11

1
N16

11

11,25

3

8
11 N17

9

12

N18

17

13,08

10

10,65

4,83

11

17

10,53

11 N19
6 Genomsnitt

10

11

10,87

5

20

13
11,83

12

N15

5

11

11

19

S12
10

S18
5
3

11

S13
9

S19
7
17

12

S20
11

6,67

4

11

S14
8

4

S15

S21
15

2

S22
9,26

10,91

S23
Genomsnitt
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D3. Antal larm per dag och per tidpunkt
Dag
25-feb
26-feb
27-feb
28-feb
01-mar
02-mar
03-mar
04-mar
05-mar
06-mar
07-mar
08-mar
09-mar
10-mar
Genomsnit
t

Dag
25-feb
26-feb
27-feb
28-feb
01-mar
02-mar
03-mar
04-mar
05-mar
06-mar
07-mar
08-mar
09-mar
10-mar
Totalt antal

Antal larm
2
1
1
5
3
0
0
1
1
1
3
0
0
1
1,4

07.0010.00

10.0112.00
1

12.0114.00
1

14.0116.00

16.0118.00

18.0121.00

3
1

1
1

1
1
1
1

1
1
2

1
1

3

1
6

1

2
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4

3

D4. Planerad och faktiskt kontinuitet andra mätningen
Hemtjänsttagar
e
N2
N4
N6
N10
N11
N12
N14
N15
Genomsnitt

Planerad
kontinuitet

Hemtjänsttagar
e
S1
S4
S9
S12
S15
S19
S20
N9/S
Genomsnitt

Planerad
kontinuitet

Område
Norr
Söder
Genomsnitt

10
7
6
9
13
14
7
7
9,1

Hemtjänsttagar
e
N2
N4
N6
N10
N11
N12
N14
N15
Genomsnitt

Faktisk kontinuitet
10
6
12
7
22
10
9
6
10,3

18
12
6
9
5
3
10
21
10,5

Hemtjänsttagar
e
S1
S4
S9
S12
S15
S19
S20
N9/S
Genomsnitt

Faktisk kontinuitet
16
14
6
12
7
8
10
22
11,9

9,1
10,5
9,8

Område
Norr
Söder
Genomsnitt

Faktisk kontinuitet
10,3
11,9
11,1

Planerad
kontinuitet
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D5. Diagram

40

41
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E. Fiskbensdiagram

43

F. SIPOC

44

Six Sigma projekt inom hemtjänsten
i Essunga kommun.
Personalkontinuiteten inom hemtjänsten är en viktig kvalitetsaspekt för den enskilde omsorgstagaren. Få och välkända
ansikten bland hemtjänstens personal kan bidra till att förbättra de äldres trygghet och öka möjligheter till att påverka
hur servicen, hjälpen och omsorgen ska utföras. Av öppna
jämförelser 2011 framgick att Essunga kommun hade ett lågt
resultat när det gäller personalkontinuiteten. Målet med
Six Sigma projektet var därför att undersöka orsaken till den
låga kontinuiteten och komma med förslag på förbättringsåtgärder. Analysen följde DMAIC cykeln som baserades på manuella mätningar enligt samma standards som i öppna jämförelser. Brister i planeringsprocessen identifierades som rotorsak till den låga kontinuiteten. I planeringsarbetet övervägdes inte kontinuiteten och det saknades rutiner och systematik för att upprätthålla och kontrollera kontinuiteten. Det var
också tydligt att det fanns faktorer som inte var kontrollerbara och som påverkade kontinuiteten negativt. Det faktumet
tydliggjorde vikten av att förbättra systemet för att vara mer
robust mot variationer i processens input. Rekommendationer för ytterligare förbättringar har också identifieras och
rangordnats.
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