Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration
Fogdaröd – ett unikt alternativ för
människor i behov av särskilt stöd.
Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten
är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Kvalitets – och värdegrundsdeklaration

Kvalitet på Fogdaröd:
I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter
att brukare, boende och elever med sina företrädare
och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens möter och stödjer varje individ så att han
eller hon kan använda och utveckla sina resurser.

Styrdokument på Fogdaröd

Vår verksamhet grundar sig på de regelverk och
styrdokument som regleras av Socialtjänstlagen,
Lagen om stöd och service och Skollagen. Övriga styrdokument är Arbetsmiljölagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt övriga förordningar och författningar inom
respektive verksamhetsområde. Fogdaröds systematiska kvalitetsarbete syftar till att det som är fastställt
och reglerat enligt lag, uppnås på ett kvalitetssäkert
sätt. Systematiskt kvalitetsarbete är ett utav Fogdaröds
strategiska mål. Det övergripande kvalitetsmålet är att
vara kvalitetsledande inom områdena omsorg, vård
och utbildning.

Fogdaröds kvalitetsdeklaration

Vårt gemensamma kvalitetssystem och vår kvalitetscykel, tillsammans med vår värdegrund och arbetsmodell, säkerställer att vi alla arbetar utifrån gemen-

samma riktlinjer och dokument. Personal på Fogdaröd
har stort engagemang och kompetens för att möta de
specifika behov som efterfrågas. Fogdaröds förhållningssätt och arbetsmetod vilar på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet.
Fogdarödsmodellen innebär att:
• Vi jobbar med styrkor och intressen
• Vi gör vardagen förutsägbar och förståelig för våra
brukare, boende och elever
• Vi jobbar för självständighet och självbestämmande
samt intigritet
• Vi jobbar med kommunikation
• Vi skapar trygghet
• Vi har ett motivationshöjande arbetssätt – vi
bygger på det som fungerar
• Vi jobbar med helheten

Styrelsens och Fogdaröds övergripande mål
2014-2017

Kvalitet – Fogdaröd är kvalitetsledande i Sverige
Personal – Fogdaröd är en attraktiv arbetsgivare
Marknadsföring – Fogdaröd är väl känt i södra Sverige
Ekonomi – Resultat 5%, full beläggning och stor efterfrågan

Värdegrundsdeklaration:

Fogdaröds brukare, boende och elever har:
1. Rätt att få lyckas och utvecklas utifrån individuella
förutsättningar.
2. Rätt till ett värdigt, aktivt och meningsfullt liv med
ett medbestämmande.
3. Rätt att få sin röst hörd, påverka och förändra.
4. Rätt till god omsorg och vård i alla livets skeenden.
En gemensam värdegrund pa Fogdaröd har sin
grund i våra gemensamma ledord:
1. Trygghet
2. Glädje
3. Delaktighet
4. Tillit
5. Ansvar

Ledning och ansvar

Huvudman inom Fogdaröd
Styrelsen för Fogdaröd är huvudman och har därmed
det övergripande ansvaret för verksamheten.
VD tillsammans med ledningen
VD samt ledning är styrelsens företrädare och har på
styrelsens uppdrag det operativa ansvaret för verksam-

heten och ska leda och stödja områdeschefens dagliga arbete. Ledningen ska svara för verksamhetens
budgetramar samt ansvara för att verksamheten
utvecklas. Ledningen ska ta huvudmannens ansvar
enligt gällande författningar och Fogdaröds delegationsordning.
Områdeschefers uppdrag
Ansvara för att de olika verksamheterna följer givna
tillstånd. Säkerställa att verksamheten följer Fogdarödsmodellen och Fogdaröds kvalitetshjul vilket
innebär att all personal följer givna rutiner och gemensamma dokumentationssystem. Ansvara för att
givna budgetramar följs. Genomföra utvecklingssamtal och lönesamtal minst en gång per år. Utveckla
och stödja medarbetarna i deras dagliga arbete och
verka för samordning mellan de olika verksamheterna.
Medarbetarens uppdrag
Att med eget ansvar arbeta och följa upp uppsatta
mål och riktlinjer samt följa de dokument, rutiner
och policys som ledningen tillsammans med central
samverkan antagit. Alla medarbetare ska genom delaktighet kunna ta egna initiativ och bidra till förbättringar och främja Fogdaröds utveckling.

Styrelsens mål för respektive
verksamhet

Ledningens mål

Verksamhetsmål

Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet

Fogdaröd är kvalitetsledande i Sverige
• Vården och omsorgen ska vara individuellt anpassad.
• Meningsfull och aktiv individuellt
anpassad fritid/ sysselsättning.
• Verksamheterna ska präglas av
självbestämmande och delaktighet.
• Våra boendeenheter ska vara trivsamma och funktionella.

• 100 procent nöjdhet hos brukare,
boende, elever samt deras företrädare och anhöriga.
• Utveckla verksamheten utifrån
brukare, boende, elever och företrädares/anhörigas förväntningar.
• Årlig uppföljning av det systematiska
kvalitetsarbetet.
• Säkerställd egenkontroll.
• Korrekt dokumentation utifrån lagstiftning.

• Personal skall arbeta utifrån gällande
rutiner, riktlinjer och arbetsmetoder.
• Personal skall regelbundet följa upp
individuella måldokument.
• Säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet – genom bland annat anmäla
Lex Sara. Lex Maria, synpunkter/
klagomål – kvalitetsrapport.
• Genomföra och förvara en säker och
korrekt dokumentation inom respektive verksamhetsområde ex. Safe doc.

Personal

Personal

Fogdaröd är en attraktiv arbetsgivare.

• Kontinuerlig kompetensutveckling.
• Rekrytera och behålla kompetent
personal.
• God och kontinuerlig dialog och
samverkan med facklig part.
• Tydligt och nära ledarskap.
• Marknadsmässiga löner.

Marknadsföring

Marknadsföring

• Årligt utvecklingssamtal för samtliga
medarbetare.
• Årligen följa upp och revidera kompetensutvecklingsplan.
• Arbetsplatsträffar (APT) minst 8 ggr/
år.
• Tydligt och nära ledarskap.
• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Marknadsföring

Fogdaröd är väl känt i södra Sverige.

• Goda och professionella relationer
med Skånes kommuner/landsting
och andra berörda aktörer.
• Attraktiv och aktuell hemsida
• Kontinuerlig uppföljning av ramavtal
Ekonomi

Medarbetarna ska göras medvetna om
att man företräder Fogdaröd igenom
alla kontakter som företas.

• Månatlig beläggnings - och budgetuppföljning.
• Tydligt ekonomisystem.

Alla medarbetare ska känna delaktighet och ansvar för den lagda årsbudgeten och skapa förutsättningar för
god beläggning.

För skolverksamheten:
• Möjliggöra för alla elever att nå kunskapsmålen.
• Trygg och lugn lärandemiljö.
Personal

Ekonomi
• Resultatöverskott 5 %
• Full beläggning och stor efterfrågan.

Ekonomi

Ledningens mål

Indikatorer

Hur mäter vi

100 procent nöjdhet hos brukare, boende, elever
och företrädare/anhöriga.

Nöjdhet

Nöjdhetsenkät samt inter
boende, elever och företr

Säkerställa egenkontrollen.

Klagomål
Lex Sarah
Lex Maria

Statistik över inkomna kl
anmälningar

Kvalitet

Årlig uppföljning av det systematiska
kvalitetsarbetet.

Internrevision och Skydd

Årlig kvalitetsrapport från verksamheterna

Kvalitetsrapport

Korrekt dokumentation

Avvikelser i Safe Doc

Hur och kring vad skrive
gång i Safe Doc.

Säkerställa arbetsmiljöarbetet

Enkäter från arbetsmiljöverket

Internrevision och Skyd

Tydligt, nära och engagerat ledarskap.

Delaktighet och information Intranätet, veckobrev
APT

Kontinuerlig kompetensutveckling.

Utvecklingssamtal
Kompetensutvecklingsplan
Kategorisering av personal
Rekrytera ”rätt” kompetens
Utbildningar årligen

Genomföra utvecklingssa
planer

Sjukfrånvaro
Identifiering och bedömning
Studera avtal, lönelistor

Sjukfrånvaro statistik, Ko
Riskbedömning och hand

Goda och professionella relationer med Skånes
kommuner/landsting samt andra aktörer.
Attraktiv och aktuell hemsida

Antal kontakter med berörda aktörer

Statistik över antal besök

Antal besökare på hemsidan

Google analys

Kontinuerlig uppföljning av ramavtal

Ramavtal

Säkerställa och aktualiser

Personal

Kompetenshöjning
Närvaro på jobbet
Riskanalys
Lönekartläggning
Central samverkan

Marknadsföring

Ekonomi

Resultat 5 %, full beläggning och stor efterfrågan •
•
•
•
•

Månadsrapport
Budgetarbete inleds
Budget färdig
Årsredovisning
Beläggningsstatistik

Gemensamma utbildning

Ekonomisystem

När mäter vi
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Utvecklingschef
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Utvecklingschef
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Områdeschef och Utvecklingschef
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• VD
• Ekonomichef

ra avtal

Varje månad/ledningsmöten
September
December
April
Varje månad

December

• Utvecklingssamtal samt
kompetensplaner
• Säkerställa och aktualisera
ramavtal
• Ekonomisk rapport
• Beläggningsstatiskt
• Budget färdig

Januari

• Statistik över inkomna klagomål samt
anmälningar Lex Sarah och Lex Maria
• Sammanställning tillbud och arbetsskador
• Utvecklingssamtal samt kompetensplaner
• Ekonomisk rapport
• Beläggningsstatiskt
• Analys av internrevision och skyddsrond

Februari

November

• Kvalitetsrapport
• Utvecklingssamtal samt kompetensplan
• Hur och kring vad skriver vi avvikelser.
Genomgång i Safe Doc.er
• Åtgärdsplan för tillbud och arbetsskador.
• Utbildning Lex Sarah och Lex Maria
• Ekonomisk rapport
• Handlingsplan från internrevision och
skyddsrond

• Utvecklingssamtal
samt kompetensplaner
• Google analys
• Ekonomisk rapport
• Beläggningsstatiskt

Oktober

• Internrevision och skyddsronder
• Utvecklingssamtal samt
kompetensplaner
• Hur och kring vad skriver vi
avvikelser. Genomgång i
Safe Doc.er
• Ekonomisk rapport
• Beläggningsstatiskt

Mars

• Patientsäkerhetsberättelse
• Nöjdhetsenkät, boende,
elever och företrädare.
• Sjukfrånvaro statistik
• Ekonomisk rapport
• Beläggningsstatiskt

Fogdarods
kvalitetsar

September

April

• Statistik över inkomna
klagomål samt anmälningar
Lex Sarah och Lex Maria
• Statistik över antal besök
och kontakter.
• Sjukfrånvaro statistik
• Ekonomisk rapport
• Budgetarbete påbörjas

•
•
•
•

Lönekartläggning
Google analys
Ekonomisk rapport
Beläggningsstatiskt

Maj

Augusti

• Statistik över antal
besök och kontakter
• Ekonomisk rapport
• Beläggningsstatiskt

• Riskanalys
• Ekonomisk rapport
• Beläggningsstatiskt

Juli

• Ekonomisk rapport
• Beläggningsstatiskt

Juni

• Säkerställa och aktualisera
ramavtal
• Ekonomisk rapport
• Beläggningsstatiskt

www.fogdarod.se

