Ett mobilt
verktyg för
behovsbedömning

KUBEN - Kvalitet - Uppföljning
- Behovsbedömning inom äldreomsorg
Bakgrund

Utmaningar

I och med införande av IBIC i kommunerna finns det
behov av ett gemensamt IT-stöd och tillvägagångssätt vid
behovsbedömningen. Utmaningen är att på ett strukturerat
och gemensamt sätt översätta behoven till resurser.
Många kommuner har ersättningsmodeller som bygger på
tid. Risk finns att målet att bara producera timmar blir
överordnat att skapa kvalitet för den enskilde brukaren.

Det är viktigt att skapa strukturer som uppmuntrar till att stödja
och förbättra äldres funktionsförmåga och nivå av självständighet. Varför inte införa en modell som både har som mål att
förbättra de äldres funktionsförmåga och samtidigt premiera
uppfyllelse av kvalitetsmål? Idag finns inte något incitament
för utförare att minska behovet eller att förbättra kvaliteten.
Hur kan kommunen mäta effekterna av insatserna som utförs?
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Vårt erbjudande
Kuben är ett mobilt behovsbedömningsverktyg som hjälper
biståndsbedömningen att ha ett gemensamt tillvägagångsätt
vid bedömningen enligt IBIC. KUBEN utgår från ICFs livsområden och biståndsbedömarna går systematiskt igenom alla
områden och bedömer brukaren efter befintligt tillstånd och
om man önskar jobba med önskat tillstånd. I KUBEN finns
förinställda variabler som översätter olika behov på olika
nivåer till timmar. Dessa timmar används sedan med fördel
i kommunens resursfördelningssystem.
Modellen bygger också på att ersättning för tid skulle
kompletteras med en ”förebyggande premie” och en
”kvalitetspremie”. Den förebyggande premien tas fram.
Genom att mäta om den enskilde efter en given tidsperiod
har en bibehållen funktion eller ett minskat behov av hjälp.
Kvalitetspremien bygger på några frågor till den enskilde om
hen kan rekommendera sin utförare till andra, samt hur nöjd
hen är med hjälpen som helhet. Det blir därmed också en
löpande kundundersökning.

Resultat
Kommunerna erhåller ett praktiskt verktyg för att kunna
hantera hela processen med insamling, analys och
uppföljning. Från resultaten av KUBEN och av de bedömningar
som utförs genereras en sammanställning på brukarnivå kring
behovsområdena, tillsammans med ett förslag till antal
beviljade timmar/vecka. Den löpande mätningen av kvalitet
gör att kommunen kan få indikationer på utförare som inte
fungerar väl eller mycket bra. Det blir en objektiv information
som kan användas till medborgarna vid val av utförare.
Syftet med KUBEN är:

•

Erbjuda ett mobilt gränssnitt för insamling
av data för behovsbedömning

•

Samla in behovsbedömning enligt IBIC-mallen
som översätter behov till tid.

•

Samla in kvalitetsdata för att använda vid
för uppföljning och i ersättningsmodeller

•

Erbjuda utdata till biståndsbedömare
och andra beslutsfattare

Information
Vill du veta mer om vårt erbjudande, och hur vi arbetar?
Kontakta Jacob Ljunggren på 0738-24 64 69
eller e-post: jacob.ljunggren@ensolution.se
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