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Uppdraget
Public Partner har på uppdrag av socialnämnden genomfört en utvärdering av en ersättningsmodell
som införts i Täby kommuns hemtjänst.
Utvärderingen har haft två fokus dels vilket genomslag införandets grundantaganden har haft och
dels vilka potentiella förbättringsområden modellen har ett år efter införandet.
De grundantaganden som gjordes i samband med införandet var:
• Den nya modellen antas förenkla biståndshandläggarnas handläggning och uppföljning av
biståndsbeslut och utförda insatser, bland annat genom minskad administration och förenklad
kontroll av vad som har utförts.
• Den nya modellen antas minska detaljstyrningen och öka utförares förutsättningar att finna
alternativa sätt att utföra en insats. Samtidigt ska modellen skapa utrymme för
kvalitetsutveckling och innovationer. Utförarens administration antas minska genom den digitala
tidrapporteringen och den nya utbetalningsformen utanordning.
• Även brukarens möjligheter till inflytande över hur insatserna utformas antas öka med den nya
modellen, då utförare och brukare gemensamt kan avgöra hur insatsen ska utföras.

Metod
• Uppstartsmöte med uppdragsgivaren
• Intervjuer utifrån semistrukturerade
frågeformulär
‒ 9 biståndshandläggare, inkl. gruppledare
‒ 2 avgiftshandläggare
‒ Controller
‒ Verksamhetsutvecklare
‒ Projektledare införande Phoniro och Pulsen Combine
‒ 7 hemtjänstföretag
‒ Ordföranden i Näringslivsutskottet
• Avstämningar med uppdragsgivaren
• Bearbetning och analys av insamlat material

Utmaningar för oss som utvärderare
När vi nu är i slutskedet av uppdraget att utvärdera den nya ersättningsmodellen i Täby
kommun kan vi konstatera att vi lärt oss mycket. En lärdom är att förändringsprocesser där
människor är inblandade (de allra flesta förändringar) tar tid. Att föra in en ny
ersättningsmodell berör olika människor och aktörer som behöver ändra arbetssätt och är
därmed komplex till sin natur. Många människor behöver förstå varför förändringen ska
ske, hur det är tänkt att fungera och sedan själva hitta arbetssätt för att genomföra
förändringen utifrån sin egen roll i systemet.
Vi har nåtts av många kloka och engagerade inspel. Några har inte haft relevans på själva
modellen, samtidigt betydelsefulla sett till kvaliteten inom äldreomsorgen som helhet.
Nedan följer några av de frågor som vi i vårt team har brottats med och gjort värderingar
kring. Utvärderingsdilemman svåra att göra så mycket åt, men viktiga att visa upp.
Hur borde det ha varit innan införandet av den nya ersättningsmodellen?
Vi vet ganska lite om hur administrationen för såväl biståndsbedömare som utförare borde
ha varit i det gamla systemet. Flera av dem vi har mött har antytt att genvägar som
underlättade, men som inte riktigt följde de rutiner och riktlinjer kommunen och lagstiftaren
bestämt, använts i det gamla sättet att bevilja, följa upp och ersätta utförda insatser. Vår
utredningsfråga var att undersöka om administrationen minskat, men i relation till vad? Den
rapporterade administrativa ökningen – har den kanske egentligen minskat om alla hade
gjort det de skulle i det gamla systemet?

Utmaningar för oss som utvärderare
Det samma gäller påståendet om att införandet skulle ske kostnadsneutralt. Hur kommer det
sig att vissa företag fått en ökad respektive minskad ersättning i det nya systemet i relation till
det gamla? Har det funnits möjlighet för vissa att maximera tiden i det gamla systemet? Är
ersättningsnivåerna nu för låga? Hur omfattande och med vilken kvalitet var det tänkt att
skälig levnadsnivå skulle täcka insatser i det gamla systemet och har det nya inneburit att alla
företag får samma ersättning för utförda insatser? Det är ytterligare en fråga som är näst intill
omöjlig att besvara då den digitala tidmätningen införs samtidigt som ny ersättningsmodell.
Ytterligare frågeställningar som har varit att hantera:
• Flera stora förändringar samtidigt – vad är vad?
‒ Ersättningsmodellen vs Phoniro Care
‒ Ersättningsmodellen vs ersättning för utförd tid
‒ Ersättningsmodellen vs manuell hantering i Pulsen Combine.
‒ ICF vs gammal nomenklatur
• Inspel från hemtjänstföretag handlar om andra saker
‒ Ny datalag
‒ Berättelser om egentliga skäl till införandet.
‒ Näringslivsfrågor, stora som små.
• Att ersättningsmodellen är något mer än en modell för ersättning

Täby befinner sig fortfarande – 11 månader efter införande av ny
ersättningsmodell - i en komplex förändring som berör ganska
många människor, i olika organisationer. Den är inte klar än.
Initiativ

Ny ersättningsmodell som utgår
från att ersätta
utförda insatser
istället för utförd
tid.

Varför

Förenkla för
biståndshandläggarnas
handläggning och
uppföljning.
Minskad detaljstyrning av hur
utförarna levererar sina
tjänster till brukarna.
Minskad administration hos
biståndshandläggare och
utförare.
Ökad delaktighet och
inflytande från brukare

Vad

Vilka

Ägarskapet av tid övergår från
myndigheten till utföraren.

Hemtjänstpersonal (utf)

Harmonisering av
biståndsbedömning till ICF
klassificering

Chefer (utf)

Insatsbaserad ersättningsmodell istället för tidsbaserad,
styckepris per insats
Ny digital återrapportering via
mobil lösning (Phoniro), QRkoder, smartphones som
arbetsverktyg
Manuell rutin för
kompletteringar via Combine

100%

Samordnare (utf)
Handläggare (mynd)
Chefer (mynd)
Stödpersoner (mynd)
Brukare

UTVÄRDERING – BEDÖMNINGAR OCH FÖRSLAG TILL
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
I följande avsnitt redovisas våra bedömningar och förslag till
förbättringsområden. Dessa är resultatet av vår analys.

Public Partners bedömningar och förbättringsområden
Vi har valt att redovisa våra bedömningar och förbättringsområden under
följande rubriker:
• Övergripande bedömningar
• Förändringsprocessen
• Ersättningsmodellens effekter gentemot grundantaganden
‒ Biståndshandläggare
‒ Utförare
‒ Brukare

• Samarbete mellan myndighet och utförare

Övergripande bedömningar
• Grundtanken med den nya ersättningsmodellen, kopplad till ICF är god och enligt vår bedömning
riktig. Den skapar förutsättning för en proaktiv styrning och uppföljning av de insatser som ges till
brukarna.
• Att modellen utvärderas så kort inpå införandet för med sig utmaningar, men även stora möjligheter.
Det är klart positivt att Täby kommun gör ett delbokslut kring effekterna av införandet, det möjliggör att
åtgärda de ”barnsjukdomar” som följer med när ett införandet av en icke prövad modell införs.
• De grundantaganden som gjordes i samband med införandet av modellen kommer att kunna infrias
fullt ut. Det ställer emellertid krav på att samtliga aktörer i systemet som är satta att leverera omsorg
om äldre och personer med funktionsvariationer kommer överens om modellens tillämpning, att
tekniska lösningar stödjer utvecklingen och att en konstruktiv och respektfull dialog kommer till stånd.
• Tanken med att inkludera dubbelbemanning i den samlade ersättningsnivån är i grunden god. Utifrån
ett syfte att utförarna själva tillsammans med brukaren skall planera insatsers utförande. Vår
bedömning är att den nuvarande konstruktionen skapar utmaningar i såväl beställning som utförandet.
• Oavsett val av modell så kommer den nationella värdegrunden (SoL 5:1), Täbys värdighetsgaranti och
innebörden av skälig levnadsnivå (SoL 4:1) skapa behov av prioriteringar och tydlig kommunikation.

Förändringsprocessen
Bedömning:
• Vår bedömning är att förändringen inte har varit optimal, t ex uppfattade inte utförarna
hela vidden av förändringen, tidsperioden för att genomföra förändringen
underskattades
• Vår bedömning är att förändringen, 11 månader efter införande, inte är klar, särskilt inte
hos alla utförare. Detta har fått som konsekvens att de identifierade nyttorna som fanns
i grundantagandena än så länge inte har realiserats
Förbättringsområden:
• Vi anser att Täby har nytta av att avsätta tid och resurser på att kraftsamla och driva
klart förändringen systematiskt hos samtliga utförare så snart som möjligt.

En visuell målbild på biståndsmodellen underlättar kommunikation
och förändringsprocessen samt möjliggör att skapa ett bra
samspel mellan myndighet och utförare
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Biståndshandläggarna får bättre kontroll och kvalitet i
sitt arbete
Bedömning:
• Vår helhetsbedömning är att ersättningsmodellen underlättar för biståndshandläggarna i
sitt arbete, dock så ser vi inte någon minskad administrativ börda.
• De har t ex bättre kontroll över brukarnas behov, bättre kvalitet i uppföljningen, större
möjlighet till lärande mellan varandra, minskad tid för ”förhandling” med utförare.
• Ersättningsmodellen har vissa ”barnsjukdomar”, t ex att vissa behov inte tillgodoses via
den befintliga insatskatalogen, specialfall där insatser kombineras på ett icke avsett sätt
för att hitta en lösning.
• Vi anser att det finns en förbättringspotential i samarbetet mellan biståndshandläggarna
för skapa gemensamma lösningar och därmed höja kvaliteten i hela systemet.

Biståndshandläggarna får bättre kontroll och kvalitet i
sitt arbete
Förbättringsområden:
• Håll en riskanalys över ersättningsmodellen + åtgärder levande i gruppen
‒ Exempelvis, se över rutinen kring avvikelser som inte används.

• Stärkt beställarkompetens och leverantörsstyrning (systemledarrollen)
• Stärkt gemensam problemlösning och intern informationsspridning

Utförarna har utmaningar med ersättningsnivåer och förändringen som helhet
Bedömning:
• Vår bedömning är att olika utförare har kommit olika långt i sin förändringsprocess att ta till sig
förändringarna i samband med den nya ersättningsmodellen.
• Utförarna upplever över lag att grundtankarna med ny ersättningsmodell är bra. Däremot är de
verkliga drivkrafterna till förändringarna inte accepterade av alla, snarare är vår uppfattning att det
är ganska bred uppfattning att drivkraften är kostnadsbesparingar.
• De digitala verktygen tillsammans med andra rutiner för att rapportera in utförda insatser fungerar
inte optimalt och skapar onödigt merarbete för utförarna. Det finns idag tekniska hinder som till viss
del omöjliggör ett optimalt nyttjande av de digitala verktygen.
Förbättringsområden:
• Kraftsamla i förändringsledning för att stödja utförarna att ta till sig den nya ersättningsmodellen fullt ut i
sina interna processer. Sträva efter att fånga all återrapportering direkt vid källan (Phoniro).
• Tydliggöra krav och förväntningar på utförare, komplexiteten i hemtjänsten kommer att öka, vissa
kommuner har särskilt omvårdnad och serviceinsatser samt (tydliggör) skapa åtagande för vilket stöd
utförare kan förvänta sig av kommunen under leverans, hur ser det gemensamma åtagandet ut?
• Se över insatskatalogen sammansättning och ersättningsnivåer baserat på det första årets drift,
kommunicera när, hur och varför (eller varför inte).

Brukarna har än så länge inte sett några positiva
effekter, mest störningar under omläggningen
Bedömning:
• Den nya ersättningsmodellen i kombination med nya arbetssätt kring ICF och IBIC
möjliggör att brukarens inflytande över hur insatserna ökar.
• Vår bedömning är att modellen verkat för kort tid för att kunna säkerställa att
antagandet införlivats.
• Vi anser att kommunikationen till brukare skiljer sig åt mellan kommunen och utförare.
Media blev agendasättare i en fråga som inte skulle röra brukarna. Ger grogrund
för oro, osäkerhet.
• Förändringen från tid till insats ger utmaningar så länge inte utförarna tar ägarskap i
denna.
Förbättringsområden:
• Förstärk kommunikationsinsatser tillsammans med utförare, gör gemensam sak. Utgå
från kommunens löfte och fortsätt att prata om kvalitet.

Samverkan mellan myndighet och utförare
Bedömning:
• Vår bedömning är att samverkan mellan myndighet och utförare inte fungerar optimalt
Förbättringsområden:
• Skapa tydliga spelregler (principer) för samverkan mellan myndighet och utförare, baserat
på tillit.
• Ha en levande dialog tillsammans om hela systemet (se förslag på visuell målbild),
grunden för bedömning av insatser, skälig levnadsnivå samt olika aktörers roll i helheten.

SAMMANSTÄLLNING AV IAKTTAGELSER FRÅN INTERVJUER
I följande avsnitt redovisas vår sammanfattning av genomförda
intervjuer. Dessa utgör underlag under analysfasen.

Ersättningsmodellen – generella iakttagelser

Beviljad tid
(Schablontid)

Utförd och
återrapporterad tid
(Schablontid som
grund)

Insats!?!
Beställd och återrapporterad

Att lämna tiden som
gemensam utgångspunkt i
bedömning av behov och
utförande av insatser
skapar utmaningar för
systemet som helhet.

”Håll på så länge
det behövs”.

Det som återkommit i de allra flesta intervjuer är hur det går till när kommunen är övergången från
tidsbeställning till insatsbeställning. Hur värdera och planera insatsen när tiden lyfts ur systemet?
•
•

•
•
•

Företagen lyfter två huvudsakliga utmaningar, dels schemaplanering (de facto flyttas ”ägandet” av
tiden från kommunen till företaget) och upplever ett antal företag att de inte får betalt för vad de gör.
Det upplevs vidare konstigt att samma insats genererar olika ersättning: exemplifieras med: Bereda
huvudmål och bereda kvällsmål. I praktiken innebär det att utföraren hämtar en matlåda på Allégården
men får 170:- för huvudmålet och 117:- för kvällsmålet.
Även biståndshandläggarna uttrycker att det är komplicerat med att prata om insatser utan att prata om
tid: ”Hur säger jag när en anhörig ringer och frågar om hur länge den kan ha avlösarservice?
Både hos företagen och hos biståndshandläggarna finns erfarenhet av att det blir utmanande att prata
med kund om omfattningen av en insats.
Vi möter en efterfrågan av forum att föra dialog, dels kring de rent affärsmässiga frågorna, dels utifrån
rena
utförarfrågor.

Ersättningsmodellen – generella iakttagelser
Uppslutningen bakom införandet av modellen är stor
Utifrån det intervjuer vi genomfört så möter vi i princip bara positiva reaktioner på att införa en
ersättningsmodell som tar utgångspunkt ur ICF.
Flera biståndsbedömare gör gällande att det blir tydligare och enklare att såväl bedöma, som
följa upp arbetet. Flera utförare beskriver att idén om att deras insatser skall stötta kunden i
att klara sin livsföring med värdighet och hög grad av integritet på många sätt är av godo.
Den kritik som framförs handlar bland annat om att:
• Insatskatalogen inte täcker alla behov brukarena har och att det saknas en flexibilitet för
att lösa ”särskilt komplicerade” behov.
• Dubbelbemanning, den är inräknad i prisbeloppen, men intervjupersoner från såväl
utförare som biståndsbedömare framhåller detta som en risk – att företag väljer att skicka
en för att de inte anser sig ha råd med två persona. Å andra sidan finns reglerat i avtal att
företaget är skyldig att utföra sitt arbete med hög kvalitet.
• Språkbruket i ICF syftar till att ge enhetlighet och samsyn. Det är ett helt nytt sätt att prata
på, bedöma utifrån och instruera ifrån. En intervjuperson säger: ”Det är ju väl
gammeldags språket: ”Avlägsna hushållsavfall, kom igen, vad är det för fel med: Att gå ut
med soporna?”
• Det upplevs svårt att förstå varför det ska vara så ”plottriga” insatser. Flera
biståndsbedömare lyfter det som en risk – att missa att beställa: ”städa köksutrymme och
diska köksredskap”, flera utförare tycker att det är ”hål i huvudet” att den inte självklart
ingår i insatsen att bereda måltid. Samtidigt lyfts ytterligare ett perspektiv. En individ kan
kanske inte laga mat, men hen kan diska – då ska hen göra det själv.
• Processen runt återrapportering varierar stort i kvalitet, det finns även ömsesidiga
tillitsbrister kring just detta moment.

Ersättningsmodellen – generella iakttagelser
• Ersättningsmodellen ger
stöd för såväl myndighet
som utförare att utgå
från individens
funktioner (och behov) i
centrum.
• För att innovationer ska
uppstå och för att
företagen ska hitta nya
sätt att effektivisera
behöver förändringen få
genomslag i hela
systemet – det fungerar
inte att arbeta på som
”förut”, då slår det helt
fel.

Införandet av ersättningsmodellen
(Socialstyrelsen 2012)

Myndighet
• Kommunen hade en lång förberedelsetid att utarbeta den nya ersättningsmodellen. Beräkningen av prislista,
simuleringar av räknesnurror (med stöd av extern konsult) och frekventa möten mellan utveckling och
verksamhet. Vidare genomfördes workshops och dialog med utförare kring hur en ny modell skulle kunna
utformas.
• Stort fokus på att informera politik och tjänstemän. En tydlig process där nämnden fattar beslut om införande
i oktober 2016.
• När väl ”startskottet” går utbröt ett mindre kaos:
‒ Migrering av den nya modellen in i befintliga verksamhetssystem belastade biståndshandläggarna
hårt. ”Vi har verkligen varit där att alla bara skrek på varandra, men nu har det lugnat ned sig”.
‒ Förvaltningen hade underskattat vikten av information: ”Under en period var vi ute och informerade
politiken varje kväll för att förklara vad vi hade gjort och varför”.
‒ Media fick påringningar om införandet (trots väldigt tydliga instruktioner om att införandet skulle vara
kosnadsneutralt) och skrev om hur kommunen skulle spara pengar på de äldre.
‒ Många biståndshandläggare vittnar om att det tog ganska lång tid innan de förstått vad hur och
varför.
‒ Godkännandet av återrapporteringen ökade biståndshandläggarnas administrativa börda markant i
början, detta bland annat beroende på att utförarna inte hade koll på hur de skulle återrapportera.
‒ Oerfarna handläggare rapporterar i mindre utsträckning att de upplevde övergången problematisk.
‒ Ganska många kontakter från oroliga brukare ”ska inte min hemtjänstpersonal få betalt för att göra
jobbet med mig nu?
•

En stor omställning för biståndshandläggarna var ett nytt mer detaljerat fokus på uppföljningen i samband
med återrapporterade insatser. Samtidigt som det tog mer tid i anspråk, försvann en rad samtal från
utförare som ville förhandla om utökad tid vilket underlättade för dem.

Införandet av ersättningsmodellen
Myndighet
• Ett faktum som återkommer vid flera av våra intervjuer är hur biståndshandläggarna upplever att kvaliteten
på återrapporteringen skiljer sig markant från utförare till utförare. Några beskriver att de mött medarbetare
som till och med uttryckt att deras arbetsledare sagt: ”Klicka i alla insatser så får vi se vad som går igenom”.
• Det visade sig tidigt att buggar i systemet skapade problem. Vissa insatser kunde inte kombineras,
exempelvis om besök skulle innebära ”tillsyn” så var det endast den som gick att beställa.
Dubbelbemanningen som försvann som möjlighet i samband med införandet av den nya
ersättningsmodellen innebar även den utmaningar för biståndshandläggarna därför att: ”Vi fattar ju att
företaget behöver bemanna med två personal i samband med besök hos kunden. För att möjliggöra det så
gör vi helt enkelt en överbeställning, vi kan exempelvis beställa enklare måltid och att avlägsna
hushållssopor. Då känns det rimligare”.
• Införandet sker även i en kontext där myndigheten under en längre tid har arbetat med att höja kvaliteten i
arbetet. Detta, i kombination med en ökad noggrannhet i samband med uppföljningar av återrapporterade
insatser framförs som en förklaring till ökad arbetsbelastning av några av dem vi intervjuat.
• Ett återkommande samtalsämne är hur företagen agerar då en person behöver extra insatser. Uttalat är att
om en hemtjänstpersonal gör bedömning att en extra insats behöver komma till stånd och skriver en
avvikelserapport i Pulsen Combine så ska detta ersättas. Det tycks finnas stora utmaningar med detta så
som en av våra intervjupersoner uttrycker sig: ”Jag har inte fått in en enda avvikelserapport.

Införandet av ersättningsmodellen

Det råder samsyn hos såväl
biståndshandläggare som
utförare att designen av det
digitala stödet kan utvecklas för
att underlätta i vardagen.

Myndighet
• I och med att den nya ersättningsmodellen bygger på att detaljrika beställningar upplever flera av våra
intervjupersoner en risk att missa i beställningen. En missad beställning ger konsekvenser för utföraren och
skapar merarbete då förändringar i beställningarna i princip innebär att hela utredningen behöver göras om.
Detta har i sig inget med ersättningsmodellen att göra, utan hänförs till utmaningar med Pulsen Combine
• Flera av de vi intervjuar framhåller ett gott samarbete med utförarna. ”Jag tycker verkligen att hemtjänsten
gör ett bra jobb här i Täby”!

Införandet av ersättningsmodellen
Utförare
• I princip samtliga intervjupersoner vi mötte delar en beskrivning av en alldeles för kort
period med för liten grad av inflytande för införandet. Som tidigare nämnt sker ett samtidigt
införande av digital insatsregistrering och återrapporteringen skulle övergå från att avse
utförd tid till utförda insatser.
• Insatserna skulle registreras i telefonerna och QR-koder skulle scannas i brukarnas
lägenheter. ”Det var mer eller mindre kaos. Vi mötte oroliga brukare, vi mötte brukare som
sa saker som att: Jag vill inte känna mig som en vara på ICA som någon scannar in”.
• Flera vittnar om att kommunen informerat sina brukare allt för liten omfattning. En av
utförarna säger: ”Jag tycker att det är synd. Jag förstår ju varför kommunen vill göra detta.
Mer likvärdig behandling av pensionärerna, fokus på deras förmågor istället för deras
brister. Så blev det så här. Media och andra företag utmålade kommunen som något ont,
något som ville spara pengar. Det där kunde ha undvikits”.
• Flera av våra intervjupersoner kommer tillbaka till att prata om att bristerna i
ersättningsmodellen i kombination med att tekniken inte fungerade som den skulle
skapade utmaningar som ledde till en stor tillitsbrist och osäkerhet kring huruvida företaget
fått ersättning för det arbete som utförts. ”Vi räknade om till det gamla ersättningssystemet
och såg direkt att vi förlorat pengar”.
• Då varje insats skulle återrapporterats upplever flera av företagen vi pratade med att den
administrativa belastningen ökade i samband med införandet av den nya
ersättningsmodellen.

Förändringens fyra rum –
Claes Janssen

Införandet av ersättningsmodellen
Utförare
• Ett antal av våra intervjupersoner berättar att utförare har lämnat Täby på grund av den
nya ersättningsmodellen. De beskriver att betydande ekonomiska försämringar gjort att det
inte längre har varit lönsamt att arbeta i kommunen.
• De starkaste kritikerna återkommer till att dialogen med kommunen har varit bristfällig. De
för fram tankar om att det till och med funnits en dold agenda från kommunens tjänstemän
om att öppna upp för hemtjänst i egen regi och att införandet av den nya
ersättningsmodellen varit del i ett aktivt arbete med, som en av utförarna uttrycker sig, ”att
få bort oss”. Ett konkret exempel när hemtjänstföretagen känt sig motarbetande är då det
finns en lokal inställning att göra i Phoniro Care som innebär att det bara är samordnaren
som kan avsluta arbetspass. ”Så fungerar det i andra kommuner”. Företagets representant
beskriver hur den inställningen skulle underlätta i vardagen, men fortsätter: ”Det struntar
kommunen i och gör precis tvärs om egentligen. Om de bara kunde förstå hur mycket
merarbete det innebär för oss”.
• Den tillitsbrist som har funnits i samband med införandet av den nya ersättningsmodellen
har inte bara riktats mot kommunen. Den har även riktats mot den egna personalen: ”Varje
dag samlar vi in telefonerna, går igenom och kollar att våra medarbetare kommit ihåg att
klicka i de insatser som beställts”.

Införandet av ersättningsmodellen
Utförare
• Flera av de utförare vi möter har synpunkter på det tekniska stödet som finns kopplat till
återrapporteringen. Dels förs fram att det vore rimligt att en ”incheckning” endast medger
att ”beställda insatser” dyker upp. Att en sökfunktion borde finnas i appen om det är så att
en avvikelse, exempelvis att en kund har magsjuka och en extra städning av toalett
behöver utföras. Nu måste hemtjänstpersonalen ”scrolla” bland insatser, vilket är så pass
jobbigt att några avstår att göra det.
• Flera av de vi intervjuar framhåller ett gott samarbete med biståndsbedömarna, samtidigt
finns det önskemål ”När jag behöver fråga om en av mina brukare så är det väldigt svårt
att komma fram. Jag undrar om det inte kunde vara så att alla handläggarna fick en viss
delegation att kunna säga ja eller nej, när jag för ovanlighetens skull ringer”?

Det råder samsyn hos såväl
biståndshandläggare som
utförare att designen av det
digitala stödet kan utvecklas för
att underlätta i vardagen.

Återrapporteringen
Tanken att den nya ersättningsmodellen skulle generera minskad
administration ställer en hel del frågor. Samtidigt beskrivs att kontrollen och
möjligheten till uppföljning ökar. Nedan ett litet axplock av beskrivningar runt
återrapportering, ersättning och avgifter som visualiserar detta.
”Biståndshandläggarna:
Den nya modellen driver administration,
men vi får bättre kontroll på läget.
Avgiftshandläggarna: Det var kaos i
början, men nu har det satt sig. Samtidig
skickar vi alltid två filer när vi ska göra
våra utanordningar.”

Utförarna:
Vi får jättelånga listor med varje insats
redovisad per rad. Det går inte att
godkänna i klump och vi har i princip
behövt anställa en person till för att greja
detta.
Vi är otrygga huruvida vi får rätt ersättning
känslan är att vi gör massa jobb gratis.”

”Den nya
ersättningsmodellen ger oss
en betydligt bättre
helhetsbild. Om ett företag
fuskar hamnar de snabbare
under uppsikt.”

Brukaren:
”Varför får jag betala för något som inte
har utförts”.

Införandet av ersättningsmodellen
Brukare
• De reaktioner som kom biståndshandläggare och utförare till kännedom som vi har fått
tagit del av handlade i huvudsak om två saker: Dels det faktum att hemtjänstföretagen
skulle använda digital inregistrering i deras hem. En av biståndshandläggarna berättar:
”Jag fick egentligen inte så stora reaktioner när vi införde den nya modellen. Jag hade
någon som vägrade ha QR-koderna uppsatta – hen trodde att det fanns
övervakningsutrustning i klisterlappen och rev ned den hela tiden”.
• Den andra reaktionen som återkom från några av intervjupersonerna var att införandet
skapade oro för hemtjänstpersonalens arbetsmiljö. En samlande kommentar kan låta: ”Ska
du inte få betalt för arbetet som du gör hos mig”.
• En konsekvens av den nya ersättningsmodellen var att gamla praxis upphörde att gälla. Ett
tidigare (sant eller falskt, det har vi ej kunna bekräfta) var att avlösning i hemmet blivit
synonymt med 10 timmar disponibel ”tidspott” att i samförstånd med hemtjänstutföraren
planera fritt. I och med att tidsaspekten togs bort så väcktes frågor som ställdes både till
utföraren och biståndshandläggaren. ”Hur mycket tid kan jag räkna med at få avlösning?”
• Typiskt tidsbundna serviceinsatser, exempelvis insatsen städa bostaden, skapade
utmaningar i samband med införandet. När en anhörig ringde till biståndshandläggaren för
att hen var missnöjd med kvaliteten så var den naturliga frågan att ställa: Hur mycket tid
har hemtjänsten på sig att städa bostaden egentligen?

Äldre ska leva ett
värdigt liv och känna
välbefinnande
(Nationella
värdegrunden)

Införandet av ersättningsmodellen
Brukare
• Några av våra intervjupersoner beskriver hur brukare, i samband med att deras avgift för
hemtjänsten kommit, ställt frågor om varför de fått betala för en viss insats, trots att den ej
utförts under perioden. En indikation på att även brukarna fått en större möjlighet att
kontrollera att insatser de beviljats utförts.
• Ytterligare reaktioner som mött våra intervjupersoner är att vissa äldre upplever att de fått
stöd i mindre omfattning än tidigare. Och att de även fått veta av sina utförare att
”kommunen ska spara pengar”.

FÖRSLAG TILL NÄSTA STEG

Förslag till nästa steg

Nov – Dec 2017
Kvalificera, planera förbättringar och
förändringsledning

Jan – Mars 2018
Genomföra förbättringar
och förändringar

April 2018 –>
Följa upp och
successiva
förbättringar

Public Partners förslag till utveckling av
ersättningsmodellen
De förslag till utveckling av ersättningsmodellen ska läsas i ljuset av att vi i grunden är
positivt inställda till den.
Vi ser i dagsläget ingen anledning att betvivla att den ersättningsmodell och
handläggningsprocess som Täby kommun valt på sikt kommer att ge förväntade effekter.
Som sagt är vi emellertid lika övertygade om att arbetet med tillit bör intensifieras.
Våra utvecklingsförslag kommer även att tangera processer som påverkar att ge
ersättningsmodellen fullt genomslag. Med andra ord kommer en del av våra
utvecklingsförslag inte har direkt implikation på ersättningsmodellen.

Myndigheten
• Vi förordar en levandegjord riskanalys i relation kring
ersättningsmodellen över tid.
‒ Dubbelbemanning
‒ Ersättningsnivåer
‒ Brist på antalet utförare att välja på

• Stärkt beställarkompetens och leverantörsstyrning
‒
‒
‒
‒

Tydliggör roller i systemet, vem ansvarar för information till brukare när förändringar sker
Avtalsuppföljningar
Transparent kommunikation kring misstankar om oegentligheter
”Affärssamtal”

• Skapa interna forum för att arbeta med problemlösning på
gemensamma och transparenta sätt.
‒ Ytterfall, speciallösningar som inte täcks av modellen
‒ Skapa rutiner som kommuniceras till alla i handläggargruppen.

• Våga justera ersättningsnivåer
‒ Finns bristande tillit till vissa företag ta det som intäkt att öka er samverkan och kontroll.
‒ Följ noggrant hur justeringar påverkar utfallet.

Arbeta tillsammans
• Skapa tydliga spelregler för hur samverkan sker mellan kommun, företag och kund
‒ Återkommande forum för samtal kring varför ICF och IBIC tillämpas och hur det är tänkt att
vara
‒ Långsiktigt och uthålligt samskapande kring gemensamma arbetsprocesser och möjlighet
att stödja i arbetet i att sätta tryck på leverantörer av verksamhetssystem.
• Pröva tanken om att ta bort serviceinsatserna ur insatskatalogen
‒ Stödjer ert arbete med att främja det lokala näringslivet
‒ Minskad friktion kring tidsdiskussionen – hur lång tid tar en storstädning?
• Ha en levandegjord dialog (med hela systemet, från politik till brukare) om innebörden av
begreppet skälig levnadsnivå och vilka konsekvenser det får för hemtjänstinsatserna.
‒ Skälig levnadsnivå ska fungera vägledande för biståndet, missriktad och överdriven
förväntan på omfattningen av exempelvis hemtjänstinsatser kan skapa konflikter och
frustration för såväl brukare, utförare, anhöriga som politiker och biståndshandläggare.
• Skapa gemensamma samarbetsprinciper med mål att skapa tillit och förtroende
‒ Affärsmässigt
‒ Myndighet/verkställighet
‒ Uppföljning och analys.

Exempel på vägledande principer för hur vi arbetar mellan
kommun, hemtjänstföretag och brukare.
• Vi respekterar varandras uppdrag och roller.
• Vi möter varandra med ett öppet och utforskande sinne.
• Vi utforskar öppet vilka samarbeten vi kan skapa
• Vi måste vara nytto-drivna: utgå från att det skapas nytta för var och en, men
inte i alla frågor och sammanhang
• Vi är nyfikna på varandras roller och utmaningar
• Vi vill varandras framgång

Utförarna
• Anpassa de interna arbetsprocesserna efter den nya modellen
‒ Vi ser att det finns möjligheter för ett antal företag att optimera sitt arbetssätt,
exempelvis att inte arbeta med dubbla system.

• Stärk den interna förändringsledningen
‒ Medverka till att modellen utvecklas i riktning som de grundläggande
antagandena har angett

• Upprätthåll en fortsatt dialog med kommunen om modellens
framgångar och utmaningar.

Digitalt stöd
• Sträva efter att fånga all återrapportering vid källan, dvs hos
brukare och i Phoniro Care
‒ Undvik process med korrigeringar, kommentarer etc senare i processen
‒ Det gör att Phoniro Cares rapporter blir mer valida som underlag för uppföljning och
planering framåt

• Hörsamma förslag på förenklingar för systemet som helhet till
exempel
‒ Att så långt möjligt är hantera all återrapportering inklusive kommentarer i Phoniro
Care.
‒ Att öka automatisering genom att mer information kommer upp vid scanning av QRkod
‒ Att använda Phoniro Care för uppföljning även på handläggarnivå
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Uppdrag: utvärdering av
ersättningsmodell
Public Partner har under hösten 2017
genomfört en utvärdering av en ny
ersättningsmodell inom hemtjänsten i Täby
kommun.
Utvärderingen har haft två fokus dels vilket
genomslag införandets grundantaganden har
haft, dels vilka potentiella förbättringsområden
modellen har ett år efter införandet.
Grundantaganden handlar om förenklingar
och minskad administration för
biståndshandläggare, minskad detaljstyrning
av utförarna och ökade förutsättningar för
innovation samt ökat inflytande för brukare
om hur insatser ska levereras till dem.
Denna presentation sammanfattar utfallet av
utvärderingen.

Public Partners team

Krister Högne

Patrik Lidström

Torsten Sjöström

Inledningsvis: en ersättningsmodell är inte bara en
ersättningsmodell. Det finns en verklighet också. Det har vi fått
hantera i denna utvärdering.
• Hur borde det ha varit innan?
‒ Administration (återrapportering och avstämning av utförda insatser och tid)?
‒ Skälig levnadsnivå (värdegrund)?

• Flera stora förändringar samtidigt – vad är vad?
‒
‒
‒
‒

Ersättningsmodellen vs Phoniro Care
Ersättningsmodellen vs ersättning för utförd tid
Ersättningsmodellen vs manuell hantering i Pulsen Combine.
ICF vs gammal nomenklatur

• Inspel från hemtjänstföretag handlar om andra saker
‒ Ny datalag
‒ Berättelser om egentliga skäl till införandet.
‒ Näringslivsfrågor, stora som små.

• Att ersättningsmodellen är något mer än en modell för ersättning

Täby befinner sig fortfarande – 11 månader efter införande av ny
ersättningsmodell - i en komplex förändring som berör ganska
många människor, i olika organisationer. Den är inte klar än.
Initiativ

Ny ersättningsmodell som utgår
från att ersätta
utförda insatser
istället för utförd
tid.

Varför

Förenkla för
biståndshandläggarnas
handläggning och
uppföljning.
Minskad detaljstyrning av hur
utförarna levererar sina
tjänster till brukarna.
Minskad administration hos
biståndshandläggare och
utförare.
Ökad delaktighet och
inflytande från brukare

Vad

Vilka

Ägarskapet av tid övergår från
myndigheten till utföraren.

Hemtjänstpersonal (utf)

Harmonisering av
biståndsbedömning till ICF
klassificering

Chefer (utf)

Insatsbaserad ersättningsmodell istället för tidsbaserad,
styckepris per insats
Ny digital återrapportering via
mobil lösning (Phoniro), QRkoder, smartphones som
arbetsverktyg
Manuell rutin för
kompletteringar via Combine

100%

Samordnare (utf)
Handläggare (mynd)
Chefer (mynd)
Stödpersoner (mynd)
Brukare

Public Partners bedömningar och förbättringsområden
Vi har valt att dela upp våra bedömningar och
förbättringsområden i följande perspektiv:
• Övergripande bedömningar
• Förändringsprocessen
• Ersättningsmodellens effekter gentemot grundantaganden
‒ Biståndshandläggare
‒ Utförare
‒ Brukare

• Samarbete mellan myndighet och utförare

Övergripande bedömningar
• Grundtanken med den nya ersättningsmodellen, kopplad till ICF är god och enligt vår
bedömning riktig. Den skapar förutsättning för en proaktiv styrning och uppföljning av de
insatser som ges till brukarna.
• Att modellen utvärderas så kort inpå införandet för med sig utmaningar, men även stora
möjligheter. Det är klart positivt att Täby kommun gör ett delbokslut kring effekterna av
införandet, det möjliggör att åtgärda de ”barnsjukdomar” som följer med när ett införandet av en
icke prövad modell införs.
• Huruvida antaganden som gjordes i samband med införandet av den nya ersättningsmodellen
kommer att infrias, kommer till stor del avgöras av hur systemet som helhet kommer överens om
vad och hur ersättningsmodellen och arbetet med brukare skall ske.
• Tanken med att inkludera dubbelbemanning i den samlade ersättningsnivån är i grunden god.
Utifrån ett syfte att utförarna själva tillsammans med brukaren skall planera insatsers utförande.
Vår bedömning är att den nuvarande konstruktionen skapar utmaningar i såväl beställning som
utförandet.
• Oavsett val av modell så kommer den nationella värdegrunden (SoL 5:1), Täbys
värdighetsgaranti och innebörden av skälig levnadsnivå (SoL 4:1) skapa behov av prioriteringar
och tydlig kommunikation.

Förändringsprocessen
Bedömning:
• Vår bedömning är att förändringen inte har varit optimal, t ex uppfattade inte utförarna
hela vidden av förändringen, tidsperioden för att genomföra förändringen
underskattades
• Vår bedömning är att förändringen, 11 månader efter införande, inte är klar, särskilt inte
hos alla utförare. Detta har fått som konsekvens att de identifierade nyttorna som fanns
i grundantagandena än så länge inte har realiserats
Förbättringsområden:
• Vi anser att Täby har nytta av att avsätta tid och resurser på att kraftsamla och driva
klart förändringen systematiskt hos samtliga utförare så snart som möjligt.

En visuell målbild på biståndsmodellen underlättar kommunikation
och förändringsprocessen samt möjliggör att skapa ett bra
samspel mellan myndighet och utförare

ICF

INSATSER

AN

BISTÅNDSBEDÖMNING

IBIC

SKÄLIG LEVNADSNIVÅ,
TÄBY ÄLDREGARANTI

UPPFÖLJNING

EM

AVSLUT

Biståndshandläggarna får bättre kontroll och kvalitet i
sitt arbete
Bedömning:
• Vår helhetsbedömning är att ersättningsmodellen underlättar för biståndshandläggarna i
sitt arbete, dock så ser vi inte någon minskad administrativ börda.
• De har t ex bättre kontroll över brukarnas behov, bättre kvalitet i uppföljningen, större
möjlighet till lärande mellan varandra, minskad tid för ”förhandling” med utförare.
• Ersättningsmodellen har vissa ”barnsjukdomar”, t ex att vissa behov inte tillgodoses via
den befintliga insatskatalogen, specialfall där insatser kombineras på ett icke avsett sätt
för att hitta en lösning.
• Vi anser att det finns en förbättringspotential i samarbetet mellan biståndshandläggarna
för skapa gemensamma lösningar och därmed höja kvaliteten i hela systemet.

Biståndshandläggarna får bättre kontroll och kvalitet i
sitt arbete
Förbättringsområden:
• Håll en riskanalys över ersättningsmodellen + åtgärder levande i gruppen
‒ Exempelvis, se över rutinen kring avvikelser som inte används.

• Stärkt beställarkompetens och leverantörsstyrning (systemledarrollen)
• Stärkt gemensam problemlösning och intern informationsspridning

Utförarna har utmaningar med ersättningsnivåer och
förändringen som helhet
Bedömning:
•

Vår bedömning är att olika utförare har kommit olika långt i sin förändringsprocess att ta till sig förändringarna i
samband med den nya ersättningsmodellen.

•

Utförarna upplever över lag att grundtankarna med ny ersättningsmodell är bra. Däremot är de verkliga
drivkrafterna till förändringarna inte accepterade av alla, snarare är vår uppfattning att det är ganska bred
uppfattning att drivkraften är kostnadsbesparingar.

•

De digitala verktygen tillsammans med andra rutiner för att rapportera in utförda insatser fungerar inte optimalt
och skapar onödigt merarbete för utförarna. Det finns idag tekniska hinder som till viss del omöjliggör ett optimalt
nyttjande av de digitala verktygen.

Förbättringsområden:
•

Kraftsamla i förändringsledning för att stödja utförarna att ta till sig den nya ersättningsmodellen fullt ut i sina
interna processer. Sträva efter att fånga all återrapportering direkt vid källan (Phoniro).

•

Tydliggöra krav och förväntningar på utförare, komplexiteten i hemtjänsten kommer att öka, vissa kommuner har
särskilt omvårdnad och serviceinsatser samt (tydliggör) skapa åtagande för vilket stöd utförare kan förvänta sig
av kommunen under leverans, hur ser det gemensamma åtagandet ut?

•

Se över insatskatalogen sammansättning och ersättningsnivåer baserat på det första årets drift, kommunicera
när, hur och varför (eller varför inte).

Brukarna har än så länge inte sett några positiva
effekter, mest störningar under omläggningen
Bedömning:
• Den nya ersättningsmodellen i kombination med nya arbetssätt kring ICF och IBIC
möjliggör att brukarens inflytande över hur insatserna ökar.
• Vår bedömning är att modellen verkat för kort tid för att kunna säkerställa att
antagandet införlivats.
• Vi anser att kommunikationen till brukare skiljer sig åt mellan kommunen och utförare.
Media blev agendasättare i en fråga som inte skulle röra brukarna. Ger grogrund
för oro, osäkerhet.
• Förändringen från tid till insats ger utmaningar så länge inte utförarna tar ägarskap i
denna.
Förbättringsområden:
• Förstärk kommunikationsinsatser tillsammans med utförare, gör gemensam sak. Utgå
från kommunens löfte och fortsätt att prata om kvalitet.

Samverkan mellan myndighet och utförare
Bedömning:
• Vår bedömning är att samverkan mellan myndighet och utförare inte fungerar optimalt
Förbättringsområden:
• Skapa tydliga spelregler (principer) för samverkan mellan myndighet och utförare, baserat
på tillit.
• Ha en levande dialog tillsammans om hela systemet (se förslag på visuell målbild),
grunden för bedömning av insatser, skälig levnadsnivå samt olika aktörers roll i helheten.

Komplext och nytt, men mycket har ändå gått bra!

Initiativ

Ny ersättningsmodell som utgår
från att ersätta
utförda insatser
istället för utförd
tid.

Varför

Förenkla för
biståndshandläggarnas
handläggning och
uppföljning.
Minskad detaljstyrning av hur
utförarna levererar sina
tjänster till brukarna.
Minskad administration hos
utförare i och med digital
återrapportering
Ökad delaktighet och
inflytande från brukare

Vad

Ägarskapet av tid övergår
från myndigheten till
utföraren.
Harmonisering av
biståndsbedömning till ICF
klassificering
Insatsbaserad ersättningsmodell istället för
tidsbaserad, styckepris per
insats
Ny digital återrapportering via
mobil lösning (Phoniro), QRkoder, smartphones som
arbetsverktyg
Manuell rutin för
kompletteringar via Combine

100%

Vilka

Hemtjänstpersonal (utf)
Samordnare (utf)
Chefer (utf)
Handläggare (mynd)
Chefer (mynd)
Stödpersoner (mynd)
Brukare

Till sist
• Vår bedömning är att arbetet, i ljuset av komplexiteten, kommit långt.
• Många är nöjda med hemtjänsten och det arbete som pågår inom ramen för uppdraget.
• Införandet av den nya ersättningsmodellen skapar goda förutsättningar att bibehålla och öka
kvalitet, från handläggningsprocess till utförande.
• Önskad förändring kommer att ske, tiden tills det skett kan påverkas.

