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Beslut
Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.
 
Yttrande
Socialdemokraterna upplever att brister/förbättringsområden kvarstår i flera år. Vi saknar 
också vilka företagsutförare som inte gör några förbättringar eller tvärtom och vi förväntar oss 
kraftfulla åtgärder för att dessa förbättringar faktiskt genomförs.
Ing-Marie Elfström, för Socialdemokraterna 20200211

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen i Vallentuna kommun har under hösten 2019 genomfört en avtals- och 
uppdragsuppföljning enligt kommunallagens bestämmelser. Uppföljningen omfattar både 
privata och kommunala utförare av insatsen särskilt boende, korttidsvistelse samt 
dagverksamhet för äldre. Syftet är att följa upp väsentliga områden i avtal och uppdrag samt 
att bidra till kvalitetsutveckling av vård och omsorg.

Avtals- och uppdragsuppföljningen omfattar totalt nio verksamheter som alla är lokaliserade i 
Vallentuna kommun. Det finns tre enheter som drivs i enskild regi, Augustendal, Stångberga 
och Vårdbo, samt sex verksamheter i kommunal regi vilka är Korallen somatik, Korallen 
demens, Väsbygården somatik, Väsbygården demens, Magnolians korttidsboende och 
Östanbo dagverksamhet.

Uppföljningen har genomförts genom platsbesök i verksamheterna samt stickprovskontroller 
av social dokumentation samt granskning av utvalda rutiner och processer. Den samlade 
bedömningen är att samtliga utförare arbetar för att verksamheten ska ha god kvalitet och 
tillförsäkra kunderna goda levnadsvillkor, men att det skiljer sig åt hur utvecklingsinriktat och 
metodiskt detta arbete är. Uppföljningen visar att avtal och uppdrag till stora delar följs men 
att det finns förbättringspotential (brister).

De brister som har uppmärksammats har påtalats för berörda verksamheter. Beroende på 
bristens art och avtalsvillkor har krav på åtgärder eller förbättringsförslag tagits fram 
tillsammans med en angiven tidsplan. Tidsplanen är att åtgärden ska ha genomförts senast den 
20 mars 2020. I de fall krav på åtgärder inte har återkopplats till socialförvaltningen inom 
utsatt tid kommer en dialog med berörd verksamhet att ske. Om åtgärden inte genomförs 
enligt överenskommelse kommer ytterligare krav att ställas på respektive utförare med 
eventuella sanktioner som följd.
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Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.
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Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen. 

Ärendet i korthet
Socialförvaltningen i Vallentuna kommun har under hösten 2019 genomfört en 
avtals- och uppdragsuppföljning enligt kommunallagens bestämmelser. 
Uppföljningen omfattar både privata och kommunala utförare av insatsen särskilt 
boende, korttidsvistelse samt dagverksamhet för äldre. Syftet är att följa upp 
väsentliga områden i avtal och uppdrag samt att bidra till kvalitetsutveckling av vård 
och omsorg.

Avtals- och uppdragsuppföljningen omfattar totalt nio verksamheter som alla är 
lokaliserade i Vallentuna kommun. Det finns tre enheter som drivs i enskild regi, 
Augustendal, Stångberga och Vårdbo, samt sex verksamheter i kommunal regi vilka 
är Korallen somatik, Korallen demens, Väsbygården somatik, Väsbygården demens, 
Magnolians korttidsboende och Östanbo dagverksamhet.

Uppföljningen har genomförts genom platsbesök i verksamheterna samt 
stickprovskontroller av social dokumentation samt granskning av utvalda rutiner och 
processer. Den samlade bedömningen är att samtliga utförare arbetar för att 
verksamheten ska ha god kvalitet och tillförsäkra kunderna goda levnadsvillkor, men 
att det skiljer sig åt hur utvecklingsinriktat och metodiskt detta arbete är. 
Uppföljningen visar att avtal och uppdrag till stora delar följs men att det finns 
förbättringspotential (brister).

De brister som har uppmärksammats har påtalats för berörda verksamheter. 
Beroende på bristens art och avtalsvillkor har krav på åtgärder eller 
förbättringsförslag tagits fram tillsammans med en angiven tidsplan. Tidsplanen är 
att åtgärden ska ha genomförts senast den 20 mars 2020. I de fall krav på åtgärder 
inte har återkopplats till socialförvaltningen inom utsatt tid kommer en dialog med 
berörd verksamhet att ske. Om åtgärden inte genomförs enligt överenskommelse 
kommer ytterligare krav att ställas på respektive utförare med eventuella sanktioner 
som följd.
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Sammanfattning av uppföljningen
Socialförvaltningen i Vallentuna kommun har under hösten 2019 genomfört en avtals- och 
uppdragsuppföljning enligt kommunallagens bestämmelser. Uppföljningen omfattar både privata 
och kommunala utförare av insatsen särskilt boende, korttidsvistelsse samt dagverksamhet för 
äldre. Syftet är att följa upp väsentliga områden i avtal och uppdrag samt att bidra till 
kvalitetsutveckling av vård och omsorg.

Avtals- och uppdragsuppföljningen omfattar totalt nio verksamheter som alla är lokaliserade i 
Vallentuna kommun. Det finns tre enheter som drivs i enskild regi Augustendal, Stångberga och 
Vårdbo. Samt sex verksamheter i kommunal regi vilka är Korallen somatik, Korallen demens, 
Väsbygården somatik, Väsbygården demens, Magnolians korttidsboende samt Östanbo 
dagverksamhet.

Uppföljningen har genomförts genom platsbesök i verksamheterna samt stickprovskontroller av 
social dokumentation samt granskning av utvalda rutiner och processer. Den samlade bedömningen 
är att samtliga utförare arbetar för att verksamheten ska ha god kvalitet och tillförsäkra kunderna 
goda levnadsvillkor, men att det skiljer sig åt hur utvecklingsinriktat och metodiskt detta arbete är. 
Uppföljningen visar att avtal och uppdrag till stora delar följs men att det finns förbättringspotential 
(brister).

De brister som har uppmärksammats har påtalats för berörda verksamheter. Beroende på bristens 
art och avtalsvillkor har krav på åtgärder eller förbättringsförslag tagits fram tillsammans med en 
angiven tidsplan. Tidsplanen är att åtgärden ska ha genomförts senast den 20 mars 2020.

I de fall krav på åtgärder inte har återkopplats till socialförvaltningen inom utsatt tid kommer en 
dialog med berörd verksamhet att ske. Om åtgärden inte genomförs enligt överenskommelse 
kommer ytterligare krav att ställas på respektive utförare med eventuella sanktioner som följd.

Syfte
Syftet med uppföljningen är:

 Att följa upp att privata utförare uppfyller de krav som ställts i avtal.
 Att följa upp att kommunala utförare uppfyller de krav som ställts i uppdragsbeskrivning.
 Att i dialog med utförarna stimulera till förbättring av kvaliteten gällande vård och omsorg.
 Att utföra uppföljning i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.

 

Bakgrund, kommunens uppföljningsansvar
Kommuner och landsting har ansvar att följa upp verksamhet enligt kommunallagen oavsett om 
den utförs i kommunal eller enskild regi.

Kommuner och landsting får enligt 3 kap. 16 § kommunallagen efter beslut av fullmäktige lämna 
över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Om det i 
lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om den 
innefattar myndighetsutövning, får den dock inte överlämnas med stöd av denna bestämmelse.

Kommuner kan upphandla verksamheter genom lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen 
om valfrihet (LOV) eller ge bidrag till enskilda verksamheter som enskilda förskolor/skolor.

I kommunallagen 3 kap. 19 § framgår vidare att:

 När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat 
utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten.

 Om avtal sluts med en privat utförare ska kommunen tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

 Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också 
anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp 
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och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

I kommunallagen 6 kap. 7 § ställs också krav på att ansvarig nämnd ska se till att:

 Verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, riktlinjer och föreskrifter som gäller för 
verksamheten.

 Den interna kontrollen är tillräcklig.
 Verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Om kravställningen på utförarna
De förutsättningar som finns för genomförande av verksamheten regleras för de privata (externa) 
utförarna i förfrågningsunderlag, lämnat anbud och avtal som tecknats mellan parterna. När det 
gäller utförare i kommunal regi regleras förutsättningarna i ett verksamhetsuppdrag.

Samtliga utförare måste uppfylla för tjänsten gällande lagstiftning, bland annat socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, skattelagstiftning 
och arbetsrättslagstiftning. Verksamheten ska även uppfylla myndigheters föreskrifter.

Utförare inom socialtjänsten är även skyldiga att följa upp den egna verksamheten genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 
2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Utgångspunkt för uppföljningen
Uppföljning utgår från de krav som ställts i avtal, förfrågningsunderlag och verksamhetsuppdrag. 
Det finns krav av olika karaktär som utföraren har att förhålla sig till:

Krav kopplade till olika lagar och författningar. Exempel: ”Dokumentationen som rör den 
enskilde ska upprättas i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd”.

Krav kopplade till specifika företeelser. Exempel: ”Utföraren ska ha dokumenterade rutiner 
inför ny placering i boendet.”

Krav kopplade till kommunala riktlinjer och policys. Exempel: "Utföraren ska följa 
socialnämndens riktlinjer gällande lex Sarah.”

Vidare följs verksamhet som bedrivs i kommunal regi upp på samma sätt som de privata utförarna 
för att få en konkurrensneutral uppföljning.

En problematik i denna typ av uppföljningar är att vi har att förhålla oss till ett flertal avtal och 
verksamhetsuppdrag som delvis har olika innehåll och löptider. Att utforma uppföljningen 
individuellt utifrån varje gällande avtal är tidsödande och ineffektivt. För att hantera dessa olikheter 
har de ”förbättringsåtgärder”, som återkopplats till respektive utförare, värderats utifrån 
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kraven i respektive avtal/uppdrag. Det innebär att värderingen av "bör-åtgärder" och "ska-
åtgärder" kan skilja sig åt mellan utförarna.

Beskrivning av uppföljningens genomförande
I detta avsnitt beskriver vi kort hur uppföljningen har genomförts. Denna uppföljning är den andra 
gällande särskilt boende för äldre som genomförs med det kvalitetsledningssystem som är under 
utveckling inom socialförvaltningen i Vallentuna.

Metodbeskrivning av uppföljningen
Nedan finns en översiktsbild som beskriver hur avtals- och uppdragsuppföljningen genomförts. 
Uppföljningen genomfördes av nedanstående grupp på stabsavdelningen.

 Elin Yilmaz, strateg
 Björn Claesson, strateg
 Sussi Thaysen, strateg
 Urban Jonsson, kvalitétsutvecklare
 Elvira Avdic, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Uppföljningens resultat baseras på (illustrerat ovan);

Granskning av rutiner och processer

Samtliga verksamheter har fått sända in rutiner och processer kring ett antal områden. Värdering 
har gjorts utifrån en tregradig skala där lämnad uppgift anses Väl uppfyllt, 
Förbättringspotential finns eller En tydlig förbättringspotential är identifierad. 
Värderingarna har kompletterats med förklarande kommentarer.

Platsbesök

Platsbesök har genomförts hos samtliga nio utförare. Vid besöket användes ett frågeformulär med 
19 frågor. Förutom enhetschef intervjuades stödpedagoger och eller samordnare samt medarbetare 
på platsbesöket. Värdering gjordes likartat som vid granskning av rutiner och processer.

Granskning av individuell dokumentation

Inför platsbesöken gjorde myndighetsavdelningen ett slumpmässigt urval av kunder vars sociala 
dokumentation har granskats. Urvalet bestod av 4-5 kunder per besökt verksamhet. Den sociala 
dokumentation som begärdes in bestod av den senaste genomförandeplanen och utdrag ur social 
journal för sex månader tillbaka. Dokumentationen överlämnades i samband med platsbesök och 
avidentifierades därefter. Värdering gjordes på samma sätt som vid granskning av rutiner och 
processer.
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Berörda verksamheter
Denna uppföljning berörde totalt nio utförare. Samtliga utförare är lokaliserade i Vallentuna 
kommun.

Nedan görs en sammanställning av de verksamheter som har följts upp:

Verksamhet Huvudman Regi

Korallens vårdboende, somatik Vallentuna kommun Kommunal
Korallens vårdboende, demens Vallentuna kommun Kommunal
Väsbygården, somatik Vallentuna kommun Kommunal
Väsbygården, demens Vallentuna kommun Kommunal
Magnolian korttidsboende, äldre Vallentuna kommun Kommunal
Östanbo, dagverksamhet, äldre Vallentuna kommun Kommunal
Augustendal Attendo Privat utförare
Stångberga Bräcke diakoni Privat utförare
Vårdbo Norlandia Care AB Privat utförare

 

 

Resultatredovisning
Den struktur som används nedan för redovisning av uppföljningen utgår från socialnämndens 
kvalitetsledningssystem. Nedanstående bild och efterföljande text ger en översiktlig beskrivning av 
strukturen i kvalitetsledningssystemet.

De områden i kvalitetsledningssystemet som är relevanta för denna uppföljning är Kund, 
Medarbetare/Arbetsmiljö, Hälso- och sjukvård, Systematiskt utvecklingsarbete samt 
Miljö. Inom varje område finns ett antal identifierade processer, exempel på processer är: Ny kund, 
Kompetensutveckling och Systematiskt arbetsmiljöarbete. Varje process är sedan nedbruten i ett 
antal aktiviteter som beskriver viktiga moment i processen.

Alla uppföljningsfrågor/kontrollmoment och samtliga åtgärder är kopplade till en aktivitet i 
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en process.

Återkoppling till berörda verksamheter och krav på åtgärder
Varje verksamhet får en sammanfattande rapport med den egna verksamhetens utfall. För varje 
kontrollmoment finns en förklarande kommentar. Verksamhetssammanfattningarna innehåller 
även övergripande resultat och analys.

I de fall uppföljningsgruppen bedömt att det finns en förbättringspotential (brister) har åtgärder 
tagits fram. Dessa åtgärder är av två kategorier:

 Krav på åtgärder som ska utföras och återkopplas.
 Förbättringsförslag.

Alla åtgärder har uppgift om tidpunkt då åtgärden ska vara genomförd. Ansvarig för att åtgärden 
blir genomförd är som regel verksamhetschefen. Verksamheterna har även möjlighet att lägga in 
egna åtgärder.

Verksamhetscheferna på de berörda enheterna läggs upp som användare i 
kvalitetsledningssystemet och kan därefter dokumentera arbetet med åtgärden direkt i systemet. 
Detta innebär att uppföljningen av åtgärderna sker i realtid i systemet. Den som är ansvarig för en 
åtgärd får meddelande via mail om att åtgärden finns och ska bearbetas. När tidsfristen för en 
åtgärd närmar sig slutet får ansvarig en påminnelse via mail om detta.

I de fall åtgärder som ska utföras inte har återkopplats inom utsatt tid kommer en dialog med 
berörd verksamhet att ske. Om åtgärden inte genomförs enligt överenskommelse kommer 
ytterligare krav att ställas på respektive utförare med eventuella sanktioner som följd.

Bilden visar ett exempel på hur respektive verksamhet kommer att se de åtgärder som de ska 
arbeta med.

Resultat
Nedan görs en samlad redovisning av resultatet samt en sammanfattande analys. Resultaten bygger 
på svaren på de frågor som har ställts till verksamheterna vid platsbesök samt på granskning av 
rutiner och social dokumentation.

Kund, omvårdnadsarbete

Förtydligande
Under detta område samlar vi processer som rör det vardagliga "kundnära" omvårdnadsarbetet. 
Här återfinns till exempel arbete med social dokumentation, kundsamverkan, hantering av 
personliga medel m.m. Vi har valt att dela upp detta i tre huvudprocesser:
- Ny kund, vilken beskriver hur ett mottagande av ny kund går till.
- Kundens vardag, vilken beskriver det löpande kundarbetet.
- Avslut kund, vilken beskriver tillvägagångssättet vid avslut.
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Ny kund särskilt boende, äldre

Förtydligande
Denna process beskriver hur vi går tillväga när vi tar emot en ny kund och introducerar denna inom 
särskilda boenden för äldre. Processen beskriver de aktiviteter vi gör fram till och med att vi har 
upprättat kundens första genomförandeplan.

Egenkontroll Kommentar  2019 Utfall, Andel 

Genomförandeplan 
upprättas för 
samtliga kunder 
inom 14 dagar från 
inflyttning.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Majoriteten av verksamheterna påbörjar 
arbetet med att upprätta en 
genomförandeplan inom 14 dagar men slutför 
de inte inom denna tid. En verksamhet gör den 
inom avtalad tidsram men skickar inte in den 
till biståndshandläggaren. Tre av 
verksamheterna uppger att de upprättar och 
skickar in genomförandeplan inom 14 dagar.

Kundens vardag, särskilt boende äldre

Förtydligande
Processen beskriver viktiga komponenter vi arbetar med för att stödet i vardagen till kunden ska bli 
så bra som möjligt. Merparten av aktiviteterna är något som berörs varje dag. Uppföljning av 
genomförandeplan görs dock bara med vissa intervall.

Egenkontroll Kommentar  2019 Utfall, Andel 

Det finns rutin för 
informationsöverfö
ring mellan 
personal t.ex. att 
personal tar del av 
information i social 
journal inför ett 
nytt arbetspass.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har rutiner för 
informationsöverföring men tre av 
verksamheterna saknar en dokumenterad rutin 
för detta och skulle behöva upprätta en sådan.

Verksamheten 
säkerställer att 
kunderna får 
tillräcklig 
information vid 
förändringar som 
berör dem.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Några av verksamheterna som fått gul på 
frågan arbetar mycket med information om 
förändring, men fokus ligger tydligt på 
anhöriga och inte på kund. Verksamheterna 
behöver förstärka information till kund. Några 
av verksamheterna behöver utöver fokus på 
kund, även säkerställa så att kunderna kan 
tillgodogöra sig information. Tex. kan inte alla 
läsa och förstå från en tavla på väggen, eller ta 
till sig information från nyhetsbrev.
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Egenkontroll Kommentar  2019 Utfall, Andel 

Verksamheten 
tillgodoser den 
enskildes behov av 
utevistelse.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Alla verksamheter utom en har fått väl uppfyllt 
vad gäller att tillgodose den  enskildes behov 
av utevistelse. En verksamhet har fått en tydlig 
förbättringspotential identifierad utifrån 
brister i utemiljön såsom ojämn mark och 
avsaknad av staket. Utföraren beskriver att de 
har haft dialog med fastighetsägaren men det 
har inte utmynnat i önskat resultat.

Det finns en 
tillfredställande 
rutin vad gäller 
hanteringen av 
kundernas 
nycklar/värdeföre
mål samt rutin för 
säker hantering av 
kundens privata 
medel.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

En av verksamheterna behöver upprätta en 
dokumenterad rutin för nyckelkvittens. Övriga 
verksamheter har väl uppfyllt på frågan.

Verksamheten har 
tydliga och 
dokumenterade 
rutiner för 
hantering av 
skydds- och 
begränsningsåtgär
der.

 Uppföljning 
rutiner särskilt 
boende äldre

Merparten av verksamheterna har rutiner/ 
riktlinjer som beskriver hur detta område ska 
hanteras. Det som möjligen saknas är att 
riktlinjer även är nedbrutna i rutiner inom 
verksamheten.
En av verksamheterna har redovisat en rutin 
som har mycket strakt fokus på att förebygga 
användande av begränsnings och 
tvångsåtgärder, vilket är den olagliga formen 
av åtgärder. Däremot saknas beskrivning kring 
hur man arbetar med skyddsåtgärder vilka är 
tillåtna underförutsättning att dessa hanteras 
på ett givet sätt med samtycke mm. Denna 
verksamhet behöver utveckla beskrivningen av 
detta ytterligare. Ytterligare en verksamhet har 
inte redovisat något dokument som beskriver 
arbetssättet med dessa frågor.

Av 
genomförandeplan
en framgår när och 
hur olika aktiviteter 
ska genomföras.

 Uppföljning 
dokumentation 
särskilt boende 
äldre

Samtliga verksamheter har fått bedömningen 
att det finns förbättringspotential. Generellt 
kan sägas att det brister i att i tillräcklig 
omfattning beskriva övergripande mål och 
sedan bryta ner dem i aktiviteter. Det gör att 
det inte beskrivs hur kunden ska nå målet. 
Uppgifter om hur ofta aktiviteter ska 
genomföras och hur målen ska nås tillsammans 
med uppgifter som stödjer kunden sociala 
tillvaro saknas i tillräcklig omfattning.
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Den sociala 
journalen är 
skriven så att den 
är fri från 
personliga 
omdömen/värderi
ngar från personal.

 Uppföljning 
dokumentation 
särskilt boende 
äldre

En verksamhet har fått bedömningen att 
förbättringspotential finns. Det framkommer i 
journalen negativa personliga omdömen om 
kunder, utan att det markeras på vilket sätt 
man arbetat för att förbättra för kund. Tex. att 
kund är missnöjd utan vilka åtgärder som 
vidtagits. Två har fått att en tydlig 
förbättringspotential är identifierad. Generellt 
kan sägas personliga omdömen förekommer, 
om än i positiva ordalag " mysig" "glad och 
tacksam". Resterande har fått bedömningen 
väl uppfyllt.

Det finns 
anteckningar som 
redogör för 
inträffade 
avvikelser i 
kundens sociala 
journal.

 Uppföljning 
dokumentation 
särskilt boende 
äldre

En av verksamheterna har fått bedömningen 
väl godkänd. Fem har fått bedömningen att 
förbättringspotential finns. Uppgifter finns om 
avvikelser men det saknas händelseanalys och 
vidtagna åtgärder. Avvikelserna dokumenteras 
ibland utan röd tråd och händelseanalys. Ibland 
är det också oklart om rätt nyckelord använts 
och att avvikelserapport skrivits. Tre har fått 
bedömningen att en tydlig 
förbättringspotential är identifierad. Det 
brister i att dokumentera inträffade avvikelser, 
och att markera att en avvikelserapport har 
gjorts. Man använder inte rubriken eller 
nyckelordet avvikelse. I en verksamhet saknas 
helt anteckningar om avvikelser, vilket 
förefaller osannolikt. Dokumentationen blir 
därför bristande.

Det finns uppgift 
om när 
genomförandeplan
en ska följas upp.

 Uppföljning 
dokumentation 
särskilt boende 
äldre

Fyra verksamheter har fått bedömningen väl 
uppfylld, tre har fått bedömningen 
förbättringspotential och två verksamheter har 
fått bedömningen att en tydlig 
förbättringspotential är identifierad. Generellt 
för de som fått bedömningen 
förbättringspotential kan sägas att några av de 
genomförandeplaner som redovisats saknar 
uppgift om när genomförandeplanen ska följas 
upp. För de två som har tydlig 
förbättringspotential saknas uppgift helt, 
alternativt att datum för uppföljning passeras 
utan uppföljning.

Dokumentationen i 
den sociala 
journalen är 
kortfattad men 
innehåller 
tillräckliga, 
väsentliga och 
ändamålsenliga 
uppgifter.

 Uppföljning 
dokumentation 
särskilt boende 
äldre

En av verksamheterna har fått bedömningen 
väl uppfyllt. En av verksamheterna har en tydlig 
förbättringspotential identifierad. Resterande 
har fått bedömningen att förbättringspotential 
finns. Generellt kan sägas att det som brister är 
långa uppehåll som gör det svårt eller omöjligt 
att följa den röda tråden i social journal. Fokus i 
social journal ska vara den sociala 
dokumentationen, detta brister till förmån för 
dokumentation av HSL-typ. Detta är ett 
utvecklingsområde för de verksamheter som 
har förbättringspotential.
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Dokumentationen 
är utformad så den 
ger möjlighet till 
spårbarhet. Vad 
har hänt? Finns 
viktig information 
om det skulle bli en 
diskussion om 
något en månad 
senare?

 Uppföljning 
dokumentation 
särskilt boende 
äldre

En verksamhet har fått bedömningen väl 
uppfyllt. Det är möjligt att följa den röda 
tråden då det dokumenteras kontinuerligt och 
anteckningarna följs upp . Fem har fått 
bedömningen att förbättringspotential 
finns.Det saknas i vissa fall spårbarhet i 
händelser som inträffat och det saknas 
dokumenterad uppföljning. Det är betydande 
uppehåll mellan anteckningar. Dessa långa 
uppehåll gör i sig att spårbarheten blir 
tveksam.. Tre har fått bedömningen att en 
tydlig förbättringspotential är identifierad. För 
en av dessa utgör social journal endast 
kortfattade statusanteckningar tex. "mår bra" 
med mycket långa uppehåll. En annan 
verksamhet har även den mycket långa 
uppehåll i anteckningarna, en tredje saknar 
spårbarhet, händelseanalys och har 
omotiverade uppehåll i anteckningarna.

Verksamheten 
följer gällande 
avtal kring 
arkivering.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Två av verksamheterna behöver löpande lämna 
in akter enligt avtal till kommunens arkiv. 
Resterande verksamheter har väl uppfyllt på 
frågan.

Verksamheten 
arbetar metodiskt 
för att ge största 
möjliga 
självbestämmande 
för den enskilde 
kunden.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Alla verksamheter utom en har väl uppfyllt på 
frågan. En verksamhet behöver se över sin 
utemiljö för att bättre kunna ge största möjliga 
självbestämmande till den enskilde kunden.

Medarbetare/Arbetsmiljö

Förtydligande
Processer som primärt bedöms vara relaterade till medarbetare och arbetsmiljö. Inom detta område 
finns även kompetensutveckling. Huvudfokus inom området är alltså våra medarbetares 
förutsättningar för att ge kunderna ett kvalitativt innehåll i verksamheten.
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Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förtydligande
I denna process beskrivs det övergripande arbetet med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi har 
dock valt att beskriva hantering av arbetsskador, risker och tillbud i en särskild process.

Egenkontroll Kommentar  2019 Utfall, Andel 

Verksamheten har 
under den senaste 
12-
månadersperioden 
genomfört en 
dokumenterad 
skyddsrond.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har genomfört en 
dokumenterad skyddsrond under den senaste 
12-månadersperioden.

Ny medarbetare

Förtydligande
Processen beskriver hur vi ger varje ny medarbetare en bra introduktion. Här säkerställer vi att 
varje ny medarbetare får den vägledning och det stöd som behövs för att denne ska finna sig tillrätta 
och känna sig välkommen. Introduktionen riktas till personal som nyanställs, byter arbete eller efter 
en längre tids ledighet återgår i arbete.

Egenkontroll Kommentar  2019 Utfall, Andel 

Rutin/dokument 
som påvisar hur 
introduktionsprogr
am för nyanställd 
omvårdnadsperson
al är utformat. 
(Checklistor, 
uppföljning mm)

 Uppföljning 
rutiner särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har lämnat 
beskrivningar under denna frågeställning. 
Sammantaget är intrycket att det är stor 
skillnad mellan verksamheterna i hur väl man 
genomlyst och strukturerat introduktionen.
Verksamheterna i kommunens regi har lämnat 
olika dokument som uppenbarligen utformats 
lokalt på enheten. Kvalitén på dessa dokument 
som beskriver introduktionen varierar stort och 
inte sällan saknas väsentliga punkter som finns 
hos en annan verksamhet. Det som dock är 
generellt här är att det inte finns några tydliga 
beskrivningar på ansvar och roller kopplat till 
introduktionen samt att det ofta saknas någon 
beskrivning av den totala 
introduktionsperioden, ofta beskrivs endast 
antal pass som den nyanställde ska gå bredvid.
Bland de externa utförarna är rutinerna 
generellt tydligare och beskriver tidsperiod för 
introduktion och roller och ansvar bättre. Den 
utförare som har den utförligaste 
beskrivningen har en introduktionen är 
uppdelad i tre block som den nyanställde ska 
genomföra. För varje block finns beskrivning 
vad som ska behandlas samt vilka 
grundläggande utbildningar som den 
nyanställde ska genomgå för att ha genomfört 
respektive block. Genomförandet av samtliga 
block i introduktionen bedöms fortgå under 
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cirka sju månaders tid. Kopplat till rutinen finns 
en checklista som innehåller alla moment och 
utbildningar som ska genomföras under 
respektive block, i vilken också introduktionen 
dokumenteras. Slutligen sker en strukturerad 
utvärdering av varje introduktion.

Kompetensutveckling

Förtydligande
Denna process beskriver hur vi systematiskt arbetar med kompetensutveckling för våra 
medarbetare.

Egenkontroll Kommentar  2019 Utfall, Andel 

Det finns en 
kompetensutveckli
ngsplan för varje 
månadsanställd 
medarbetare.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Två av verksamheterna behöver åtgärda så att 
varje månadsanställd medarbetare har en 
individuell och dokumenterad 
kompetensutvecklingsplan. Övriga 
verksamheter har väl uppfyllt på frågan.

Samtliga 
medarbetare har 
fått möjlighet till 
ett 
utvecklingssamtal 
det senaste året.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har väl uppfyllt på 
frågan gällande att samtliga medarbetare har 
fått möjlighet till ett utvecklingssamtal det 
senaste året.

Det finns möjlighet 
till handledning om 
behov uppstår.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Tre av verksamheterna behöver göra 
möjligheten till handledning känd för 
personalen. Övriga har fått väl uppfyllt på 
frågan.



Socialnämnden, Avtals- uppdragsuppföljning särskilt boende äldre 2019 14(33)

Hälso- och sjukvård

Förtydligande
Inom detta område finns processer som primärt är relaterade till hälso- och sjukvård. Exempel på 
sådana är basala hygienrutiner, läkemedelshantering och fallprevention m.m. Det är endast på 
särskilt boende äldre samt i boende och daglig verksamhet enligt LSS som kommunen har ansvar 
för hälso- och sjukvården. I de fall området finns i andra verksamhetsformer beskriver dessa 
processer arbetsuppgifter som utförs på delegation av ansvarig från annan huvudman. Det kan 
också förekomma processer som behöver beaktas av kommunens personal, t.ex. basala 
hygienrutiner och fallprevention trots att ansvaret ligger på annan huvudman.

Delegering inom hälso- och sjukvård

Förtydligande
Hantering av delegering, hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal m.fl. Processen 
beskriver bland annat kunskapskontroll och uppföljning av utfärdade delegationer på uppgifter.

Egenkontroll Kommentar  2019 Utfall, Andel 

Personal med 
medicinsk 
delegering har 
skriftligt godkänt 
kunskapstest samt 
gällande 
delegeringsbeslut.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Tre av verksamheterna har fått bedömning att 
förbättringspotential finns. Det gäller att 
förbättra överlämnande av läkemedel till 
patient samt för en verksamhet att säkerställa 
uppföljning av delegeringar. Övriga har fått 
bedömningen väl uppfyllt på frågan.

Granskning och 
bedömning av 
skriftlig rutin för 
delegering.

 Uppföljning 
rutiner särskilt 
boende äldre

Verksamheterna har på detta område 
huvudsakligen rutiner som är relevanta och 
innehåller den information och det arbetssätt 
som är förenligt med uppgiften.
De förbättringsområden som främst 
identifierats är:

 Information om att mottagande av 
delegation är frivilligt för den enskilde 
medarbetaren.

 Beskrivning av hur rutinens 
efterlevnad säkerställs genom 
egenkontroller.

Delegeringarna 
följs upp under den 
tid som de gäller 
och 
kunskapskontroll 
utförs vid förnyat 
delegeringsbeslut.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Fyra av verksamheterna har fått bedömning att 
förbättringspotential finns i uppföljning av 
delegeringsbeslutet. Övriga har fått 
bedömningen väl uppfylld på frågan.
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Läkemedelshantering

Förtydligande
Läkemedelshantering omfattar ansvar, ordination, iordningsställande, administrering, rekvisition, 
förvaring och dokumentation kring läkemedel. Processen beskriver samtliga delar av 
läkemedelshateringen.

Egenkontroll Kommentar  2019 Utfall, Andel 

När vid 
behovsläkemedel 
administreras följs 
effekten 
upp/utvärderas 
den för att undvika 
onödig 
läkemedelsbehandl
ing

 Uppföljning 
dokumentation 
särskilt boende 
äldre

Samtliga verksamheter har fått bedömningen 
att det finns förbättringspotential. 
Övervägande delen av hälso- och 
sjukvårdsjournaler saknar anteckningar om 
utvärdering av effekten av vid 
behovsläkemedel. Sjuksköterskan ska alltid 
följa upp sin bedömning och effekten av 
läkemedlet och säkerställa att effekten av vid 
behovsläkemedel utvärderas och 
dokumenteras i patientjournal.

Medicintekniska och läkemedelsnära produkter

Förtydligande
Med medicintekniska produkter, MTP, avses en produkt som ska användas separat eller i 
kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak:
*Påvisa, förebygga, övervaka, behandla, eller lindra en sjukdom
*Påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning
Processen breskriver bland annat ansvarsfördelning och hantering av MTP.

Egenkontroll Kommentar  2019 Utfall, Andel 

Granskning och 
bedömning av lokal 
rutin för 
medicintekniska 
produkter (MTP).

 Uppföljning 
rutiner särskilt 
boende äldre

Externa utförare:
Generellt återfinns här rutiner som beskrivet 
arbetet med medicintekniska produkter ur ett 
helhetsperspektiv, i ett fall saknades dock 
några uppgifter som bör ingå i rutinen.
Egenregi:
Här var de redovisade dokumenten olika på 
enheterna och dokumenten beskrev fragment 
av helheten kring medicintekniska produkter. 
På några enheter redovisades dokument 
producerade av hälso- sjukvårdsenheten, 
medan det på andra presenteras lokalt 
utformade dokument. Sammantaget tycks här 
inte finnas någon samlad rutin som beskriver 
helheten i arbetet med MTP.
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Roller och 
ansvarsfördelning 
vad gäller 
medicintekniska 
produkter (MTP) är 
tydlig inom 
verksamheten.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

En av verksamheterna har fått bedömning att 
förbättringspotential finns vad gäller roller och 
ansvarsfördelning av MTP, att verksamheten 
behöver säkerställa att lokal rutin upprättas 
och att nödvändig information finns tillgänglig 
för personalen. Övriga har fått bedömningen 
väl uppfyllt.

Beskriv hur 
användarnas 
kompetens i 
användande och 
hantering av 
medicinteknisk 
utrustning 
säkerställs.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

En av verksamheterna har fått bedömning att 
förbättringspotential finns i hur användarnas 
kompetens och hantering av MTP säkerställs. 
Verksamheten behöver säkerställa 
användarnas kompetens i hur man använder 
den medicintekniska utrustningen. Övriga har 
fått bedömningen väl uppfyllt.

Basala hygienrutiner

Förtydligande
Utföraren ska ha kännedom och kunskap om gällande regler samt kommunens riktlinjer och rutiner 
kring basala hygienrutiner. All berörd personal ska ha kunskap om och tillämpa dessa. Skriftlig 
information såsom riktlinjer och rutiner m.m. ska finnas tillgänglig för personal och regelbunden 
uppföljning och åtgärdshantering kring basala hygienrutiner ska göras av utföraren.

Egenkontroll Kommentar  2019 Utfall, Andel 

Granskning och 
bedömning av 
basala 
hygienrutiner i 
verksamheten 
samt rutiner vid 
kohortvård.

 Uppföljning 
rutiner särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har här redovisat 
rutiner mm.
Kommunens verksamheter har redovisat en 
rutin som är likartad för samtliga 
verksamheter. Det visade sig dock att denna 
saknar väsentliga uppgifter som bör/ ska 
återfinnas på detta område. Exempel på 
information som saknas är:

 Att personal ska anmäla till 
arbetsledare om denne har en 
pågående infektion. Detta är särskilt 
viktigt om denne har ett infekterat 
sår, en böld eller tarminfektion.

 Långt hår ska vara uppsatt. Med långt 
hår menas axellångt och längre.

 Naglar ska vara rena, kortklippta och 
utan nagellack. Ej tillåtet med lös- 
eller uppbyggda naglar.

De externa utförarna har generellt tydliga 
rutiner som behandlar basala hygienrutiner. På 
en verksamhet saknades dock några punkter 
som bör finnas med i rutinen. Här redovisades 
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också särskilda rutiner för olika typer av smitta 
såsom Caliciutbrott (vinterkräksjuka) och 
Clostridium difficile (diarré).

Samtliga 
medarbetare har 
genomgått 
utbildning  och 
tillämpar basala 
hygienrutiner.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Två verksamheter har fått bedömningen att 
förbättringspotential finns. En av 
verksamheterna rekommenderas säkerställa 
att webbutbildning genomförs. Den andra 
verksamheten uppger att det vid tillfälle 
saknats nödvändig städutrustning. 
Bedömningen blir därför att verksamheten 
behöver säkerställa att basala hygienrutiner 
tillämpas korrekt och därmed förebygger 
vårdrelaterade infektioner.

Fallprevention

Förtydligande
Många fallolyckor går att förhindra. Processen beskriver arbetet med fallpreventiva åtgärder och 
hur erfarenheter vid eventuella fall tillvaratas.

Egenkontroll Kommentar  2019 Utfall, Andel 

All berörd personal 
deltar i teamarbete 
kring 
fallprevention.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

En av verksamheterna har fått bedömning att 
förbättringspotential finns gällande att all 
personal ska delta i teamarbete kring 
fallprevention. Det är viktigt att samtlig 
personal få ta del av informationen och varför 
man ska ha ett visst arbetssätt. Riskerna är 
annars att teamarbete kring fallprevention inte 
når syftet, Verksamheten behöver säkerställa 
att teamarbete genomförs.

En vårdplan 
upprättas alltid vid 
fallrisk/fall med 
åtgärder och 
utvärdering.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

En av verksamheterna har fått bedömning att 
förbättringspotential finns gällande att 
upprätta vårdplan vid fallrisk/fall. 
Verksamheten behöver säkerställa att den 
rutin som finns för arbetet följs. Övriga har fått 
väl uppfyllt på frågan.
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Habilitering/ Rehabilitering

Egenkontroll Kommentar  2019 Utfall, Andel 

ADL-förmåga följs 
upp vid förändrat 
hälsotillstånd eller 
minst årligen.

 Uppföljning 
dokumentation 
särskilt boende 
äldre

Fem verksamheter har fått bedömningen väl 
uppfylld och tre har fått bedömningen 
förbättringspotential finns. De verksamheter 
som har fått bedömningen 
förbättringspotential finns, behöver säkerställa 
att ADL-förmåga följs upp vid förändrat 
hälsotillstånd eller minst årligen.

Beskriv hur 
enheten arbetar 
med 
rehabilitering/habil
itering.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Samtliga har fått bedömningen väl uppfyllt på 
frågan.

Vårdplan upprättas 
för rehabilitering 
med åtgärder och 
uppföljning vid 
bedömt behov hos 
vårdtagare.

 Uppföljning 
dokumentation 
särskilt boende 
äldre

Alla verksamheter har fått bedömningen väl 
uppfylld. Samtliga inlämnade hälso- och 
sjukvårdsjournaler har en vårdplan för 
rehabilitering med åtgärder och uppföljning.

Informationshantering och journalföring

Förtydligande
Bestämelser om dokumentation och journalföring regleras av lag och processen beskriver bland 
annat ansvarsfördelning och hur patientjournal och övrig information skall hanteras och bevaras.
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Hälso- och 
sjukvårdsjournaler
nas innehåll och 
utformning bidrar 
till en god och 
säker vård för 
patienten.

 Uppföljning 
dokumentation 
särskilt boende 
äldre

En av verksamheterna har fått bedömningen 
väl uppfylld och åtta har fått bedömningen att 
förbättringspotential finns.
Verksamheterna behöver säkerställa 
dokumentation förs enligt Patientdatalagen 
och att i samtliga journaler finns information 
som behövs för en god och säker vård av 
patienten.

Samverkan och informationsöverföring

Förtydligande
Processen beskriver hur samverkan säkerställs för att ge en patientsäker vård.
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Granskning och 
bedömning av 
skriftlig rutin för 
hur kontakt tas 
med läkare eller 
annan hälso- och 
sjukvårdspersonal.

 Uppföljning 
rutiner särskilt 
boende äldre

Verksamheternas redovisning på detta område 
håller generellt en hög kvalitet.
Hos en av verksamheterna saknades dock 
väsentlig information i rutinen vilket handlade 
om att tydliggöra vid vilka symptom kontakt 
med sjuksköterska skall tas samt hur personal 
ska agera vid livshotande/ akuta situationer där 
kontakt med sjuksköterska inte kan etableras 
inom rimlig tid.
Generellt skulle det i flera av rutinerna vara 
önskvärt att man ytterligare förtydligar 
fördelningen av roller och ansvar och att man i 
detta sammanhang inte glömmer att definiera 
vad den enskilde medarbetaren har för ansvar.

Rutin och 
kontaktuppgifter 
till hälso- och 
sjukvårdspersonal 
är känd och 
tillgänglig för all 
personal.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

En av verksamheterna har fått bedömningen 
att förbättringspotential finns gällande rutin 
för när hälso-och sjukvårdspersonal ska 
kontaktas, och att kontaktuppgifter till hälso-
och sjukvårdspersonal ska vara känd och 
tillgänglig för all personal. Verksamheten 
behöver komplettera rutinen så att den även 
innehåller under vilka förutsättningar 
sjuksköterska ska kontaktas.
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Överenskommelse
n med utförare av 
läkarinsatser är 
känd och tillgänglig 
för legitimerad 
personal.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har fått bedömningen 
väl uppfyllt på frågan.

Det är en säker 
informationsöverfö
ring och 
omhändertagande 
av vårdtagare i 
samband med 
inskrivning i sluten 
vård.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har fått bedömningen 
väl uppfyllt på frågan.

Legitimerad 
personal blir 
kontaktad av 
omvårdnadsperson
al när vårdtagares 
hälsotillstånd eller 
vårdsituation 
kräver det.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har fått bedömningen 
väl uppfyllt på frågan.

Nutrition och Undernäring

Förtydligande
Processen beskriver de aktiviteter som ingår för att utreda en patients näringstillstånd och 
förebygga eller behandla undernäring.

Egenkontroll Kommentar  2019 Utfall, Andel 

Beskriv hur 
fördelningen av 
måltider ser ut i 
verksamheten.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har fått bedömningen 
väl uppfyllt på frågan.
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Mun- och tandhälsovård

Förtydligande
Kommunen och landstinget har ett delat ansvar för tandvård. Processen berkriver hur samverkan 
kring munhälsovårdsbedömningar samt hur den dagliga mun- och tandvården hanteras.
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Det finns 
dokumenterat i 
journalen om 
munhälsovårdsbed
ömning har 
erbjudits vid 
inflyttning samt 
varje år därefter 
eller så finns annan 
information kring 
tandstatus.

 Uppföljning 
dokumentation 
särskilt boende 
äldre

En av verksamheterna har fått bedömningen 
en tydlig förbättringspotential är identifierad. 
Fyra har fått bedömningen att 
förbättringspotential finns och fyra har fått 
bedömningen väl uppfylld.
Verksamheterna behöver säkerställa 
dokumentation och uppföljning gällande mun- 
och tandvård.

Får de vårdtagare 
som tackat nej 
tidigare till 
avgiftsfri 
munhälsobedömni
ng nytt erbjudande 
varje år?

 Uppföljning 
rutiner särskilt 
boende äldre

Samtliga aktuella verksamheter har redovisat 
rutiner som i huvudsak uppfyller kraven på 
området. Det korttidsboende och den 
dagverksamhet som ingick i underlagt omfattas 
inte av frågeställningen.

Vård i livets slutskede

Förtydligande
Processen beskriver viktiga aspekter och hur vi ger en god vård i livets slutskede.
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Beskriv hur rutinen 
ser ut för vård i 
livets slutskede.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har fått bedömningen 
väl uppfyllt på frågan.
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Granskning och 
bedömning av 
rutiner och 
processer vid vård i 
livets slutskede 
inom 
verksamheten.

 Uppföljning 
rutiner särskilt 
boende äldre

samtliga verksamheter har redovisat dokument 
som beskriver hur man arbetar med aktuell 
fråga. Dock är det en mycket stor spridning vad 
gäller omfattning mm mellan de olika 
dokumenten.
Verksamheterna i kommunens regi har 
samtliga redovisat sitt arbetssätt. Dock har 
man inte redovisat någon dokumentation som 
visar hur vård i livets slutskede hanteras med 
ett helhetsperspektiv där såväl hälso- 
sjukvårdsresurser som omvårdnadsresurser är 
synkroniserade. Att endast det ansvarsområde 
som berör omvårdnadspersonalen redovisats 
kan vara en indikation på att de båda 
professionernas sammantagna arbete behöver 
integreras bättre. Vidare har det vid 
granskningen framkommit att den redovisade 
rutinen är sprungen ur ett dokument som 
sedan utvecklas/ revideras lokalt på varje 
enhet. Här bör verksamheterna överväga om 
inte man kan arbeta med ett gemensamt 
dokument som uppdateras gemensamt.
De externa verksamheterna har redovisat 
dokumentation med skiftande omfattning, från 
en verksamhet som endast redovisat hur "vak" 
organiseras till verksamheten som har en 
mycket genomarbetad metodbok för området. 
Generellt har dock de externa utförarna en 
tydligare bild av helhetsperspektivet och 
fördelningen av ansvar och roller.

Systematiskt utvecklingsarbete

Förtydligande
Detta område innefattar hur vi systematiskt arbetar för att utveckla verksamheten. Inom området 
finns olika typer av löpande uppföljningar såsom avvikelsehantering. Här samlar vi de processer 
som uppenbart syftar till att höja kvaliteten i verksamheten. Dessa är också kopplade till andra 
områden såsom kund och arbetsmiljö m.m.

Kvalitetsledningssystem

Förtydligande
Processen beskriver hur vi löpande arbetar med att analysera, utvärdera och förbättra verksamheten 
inom ramen för kvalitetsledningssystemet.
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Det finns 
systematik i 
verksamhetens 
arbete med 
riktlinjer och 
rutiner.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Majoriteten av verksamheterna behöver 
säkerställa att rutiner hålls uppdaterade och 
att de är tillgängliga och kända för samtlig 
personal. En verksamhet har väl uppfyllt på 
frågan.

Dokumentation 
finns som visar att 
verksamheten 
bedriver ett 
systematiskt 
utvecklingsarbete i 
enlighet med 
SOSFS 2011:9.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har väl uppfyllt på 
frågan vad gäller att dokumentation finns som 
visar att verksamheten bedriver ett 
systematiskt utvecklingsarbete.

Verksamheten har 
dokumentation 
som visar att 
kundundersökning
en "Vad tycker de 
äldre" har 
analyserats och att 
det finns 
förbättringsåtgärde
r kopplade till 
denna.

 Uppföljning 
rutiner särskilt 
boende äldre

Något fler än hälften av verksamheterna har 
inte redovisat någon dokumentation som 
beskriver hur man arbetat med resultatet från 
kundundersökningen. Detta behöver dock inte 
innebära att man inte arbetat med uppföljning 
av kundundersökningen, men ingen 
dokumentation har presenterats. På detta 
område är bilden ungefär likartad inom externa 
utförare som egen regi. De enheter som 
redovisat dokument har visat på goda exempel 
på ett systematiskt förbättringsarbete med 
undersökningen som grund.

Verksamheten har 
giltigt tillstånd och 
finns registrerad i 
IVO:s register.

 Uppföljning 
rutiner särskilt 
boende äldre

Samtliga externa utförare har redovisat 
dokumentation som påvisar att aktuellt 
tillstånd finns för verksamheten. För 
verksamheter i kommunens regi är kravet att 
respektive verksamhet ska vara anmäld med 
aktuella uppgifter om chef mm hos IVO. Ingen 
av verksamheterna i egen regi har redovisat 
någon dokumentation som påvisar att anmälan 
är gjord och att aktuella uppgifter är 
inrapporterade.
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Verksamheten kan 
påvisa ett 
utvecklings/förbätt
ringsarbete som 
har ursprung från 
uppföljningen "Vad 
tycker de äldre?".

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

En av verksamheterna har inte fått en tillräcklig 
svarsfrekvens i uppföljningen "Vad tycker de 
äldre?" för att få ett resultat att arbeta vidare 
med. Verksamheten ska verka för att få ett 
högre deltagande nästa år. Övriga 
verksamheter har väl uppfyllt på frågan.

Verksamheten kan 
visa exempel på 
dokumentation 
som påvisar hur 
man arbetat med 
förbättringsaktivite
ter under det 
senaste året.

 Uppföljning 
rutiner särskilt 
boende äldre

Något fler än hälften av verksamheterna har 
inte redovisat någon dokumentation som 
beskriver hur man arbetat med 
förbättringsaktiviteter inom verksamheten. På 
detta område är bilden ungefär likartad inom 
externa utförare som egen regi. Detta behöver 
dock inte innebära att man inte arbetat denna 
typ av aktiviteter men ingen dokumentation 
har presenterats. De enheter som redovisat 
dokument har visat på goda exempel på ett 
systematiskt förbättringsarbete på väsentliga 
områden. Men påfallande många behöver 
förbättra dokumentationen av sitt 
förbättringsarbete inom verksamheten.

Avvikelsehantering

Förtydligande
Processen beskriver hur vi arbetar med avvikelser inom området hälso- och sjukvård samt omsorg. 
Från processen finns sidoprocesser som är kopplade till avvikelsehanteringen. Dessa är "Process lex 
Sarah", "Process lex Maria" och "Process synpunkter och klagomål" vilka samtliga är kopplade till 
avvikelsehanteringen. Samtliga dessa processer är sidoordnade processer till avvikelsehanteringen.
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Avvikelser följs 
alltid upp på ett 
sätt som minimerar 
risken att liknande 
händelser inträffar 
igen.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Flera av verksamheterna behöver göra rutin för 
avvikelsehantering känd hos personalen. Det 
handlar exempelvis om att man ska känna till 
vem som avslutar en avvikelse samt att 
förbättra kunskap om vilka typer av händelser 
som är avvikelser enligt SoL.
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Granskning och 
bedömning av 
rutiner och 
processer för 
hantering av 
avvikelser i 
verksamheten.

 Uppföljning 
rutiner särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har lämnat 
dokumentation som beskriver arbetet på detta 
område.
Från verksamheterna i kommunens regi har 
inkommit skiftande dokument kopplat till 
avvikelsehanteringen. samtliga verksamheter 
har redovisat den riktlinje som finns 
gemensamt för hela socialförvaltningen, några 
av verksamheterna har redovisat den 
gemensamma rutin för uppföljning som också 
finns, medan några redovisat den 
gemensamma rutin avsedd för medarbetare 
som också finns förvaltningsgemensamt. 
Utöver detta finns exempel på lokalt 
utformade rutiner som inte alls "hänger ihop" 
med förvaltningens rutiner. Sammantaget är 
intrycket att kännedom om befintliga rutiner 
behöver förbättras.
De externa utförarna har redovisat 
företagsgemensamma rutiner som beskriver 
arbetet med avvikelsehantering och hur roller 
och ansvar är fördelat i detta arbete. Rutinerna 
är omfattande och intrycket är att dessa 
huvudsakligen är avsedda för chefer etc. som 
behöver ha detaljerad information om 
helheten. Det som saknas här är kanske 
enklare rutiner som har sin utgångspunkt i vad 
den enskilde medarbetaren behöver veta och 
konkret vägledning i hur avvikelser ska 
rapporteras mm.
 

Samtliga 
medarbetare vet 
vad en avvikelse är 
och vilka händelser 
som ska 
registreras.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Tre av verksamheterna har fått bedömningen 
att förbättringspotential finns gällande att 
samtliga medarbetare vet vad en avvikelse är 
och vilka händelser som ska registreras. Två av 
dessa har fått rekommendation att förbättra 
information/kunskap om olika typer av 
avvikelser och en av verksamheterna har 
behöver säkerställa kännedom om 
avvikelsehantering. Övriga har fått 
bedömningen väl uppfyllt på frågan.

Synpunkter och klagomål

Förtydligande
Processen beskriver hur vi hanterar inkomna synpunkter och klagomål. Processen tydliggör hur 
hanteringen sker när synpunkter kommer in via hemsida, i verksamhet eller via skrivelse m.m.
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Det finns 
blanketter för 
synpunkter och 
klagomål 
lättillgängliga för 
kunder och 
närstående.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Sex av verksamheterna har fått bedömning att 
förbättringspotential finns gällande att 
blanketter för synpunkter och klagomål ska 
vara lättillgängliga för kunder och närstående. 
En av verksamheterna behöver säkerställa att 
rutin om synpunkter och klagomål är kända av 
personal, kund och anhöriga Två av 
verksamheterna behöver förbättra möjlighet 
att lämna synpunkter och klagomål. Två av 
verksamheterna rekommenderas 
implementera arbetssättet att synpunkter ska 
dokumenteras i avvikelsesystem. En av 
verksamheterna rekommenderas förbättra 
personalens kunskap om hur inkomna 
synpunkter ska hanteras. Övriga har fått 
bedömningen väl uppfyllt på frågan.

Lex Sarah

Förtydligande
Processen beskriver hur vi hanterar rapporter om missförhållande som framförs av en medarbetare. 
Processen börjar i den stund medarbetaren bedömer att händelsen är ett "misstänkt 
missförhållande" och väljer att göra en rapport om detta.
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Det finns rutin för 
rapportering, 
utredning och 
anmälan av 
missförhållande 
enligt lex Sarah.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Sju av enheterna har fått bedömningen att 
förbättringspotential finns gällande att göra 
rutinerna för rapportering, utredning och 
anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah 
kända känd bland personalen. Resterande har 
fått bedömningen väl uppfyllt.

Lex Maria (Rapportering enligt 6 kap 4 § Patientsäkerhetslagen)

Förtydligande
Processen beskriver hantering av anmälningar enligt lex Maria. Beskrivningen börjar med att en 
avvikelse identifieras som en vårdskada som senare kan generera en rapport enligt lex Maria.
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Samtliga rapporter 
som kan vara skäl 
för lex Maria 
skickas till MAS i 
Vallentuna 
kommun.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Två verksamheter har fått bedömningen att 
det finns förbättringspotential i att skicka 
samtliga rapporter som kan vara skäl för Lex 
Maria skickas till MAS i Vallentuna kommun.

Miljöarbete

Förtydligande
Under detta område hanterar vi arbetet med miljö och hållbarhetsfrågor.

Miljöpåverkan avfallshantering

Förtydligande
Denna process beskriver hur vi arbetar med att minska avfallets omfattning och hantera detta på ett 
sätt som skapar minsta möjliga miljöpåverkan.
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Beskriv hur 
verksamheten 
källsorterar sitt 
avfall.

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har väl uppfyllt på 
frågan gällande hur verksamheten källsorterar 
sitt avfall.

Verksamheten 
följer löpande 
utveckling vad 
gäller matsvinn?

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Fyra av verksamheterna har fått bedömning att 
förbättringspotential finns gällande arbete med 
att minska matsvinn. De rekommenderas 
åtgärder som utvecklar eller verkar för att ta 
fram ett arbete med att minska matsvinn. 
Övriga har fått bedömningen väl uppfyllt på 
frågan.

Miljöpåverkan kemikaliehantering

Förtydligande
Denna process handlar om hur vi hanterar frågor kring kemikaliehantering inom verksamheten.
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Har verksamheten 
rutiner som är 
kända av samtliga 
medarbetare som 
beskriver hur 
hantering av 
kemikalier inom 
verksamheten ska 
ske?

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har väl uppfyllt på 
frågan gällande om verksamheten har rutiner 
som beskriver hur hantering av kemikalier ska 
ske inom verksamheten som är kända av 
samtliga medarbetare.

Finns 
säkerhetsdatablad 
samlade i en pärm 
för de kemikalier 
som kräver detta 
och sker 
hanteringen av 
detta enligt 
rutinen?

 Uppföljning 
platsbesök särskilt 
boende äldre

Samtliga verksamheter har väl uppfyllt på 
frågan gällande om det finns 
säkerhetsdatablad samlade i en pärm för de 
kemikalier som kräver detta och att 
hanteringen av detta sker enligt rutinen.

Summerat resultat och reflektioner
Nedan redovisas ett summerat resultat med jämförelser inom de olika områden som 
avtalsuppföljningen omfattar.

Summerat resultat socialnämnden
Nedan presenteras det aggregerade utfallet för uppföljningen inom varje delområde för 
uppföljningen. Dessutom presenteras de olika enheternas utfall inom området. I detta 
måluppfyllnadsdiagram sorteras enheterna så att enhet med bäst utfall ligger överst och därefter 
fallande. Observera att färger på staplarna är kopplade till placering vilket medför att färgen 
varierar för enheter.

Område

Kund, omvårdnadsarbete

8%  

43%  

49%  
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Område

Medarbetare/Arbetsmilj
ö

27%  

73%  

Hälso- och sjukvård

1%  

28%  

71%  

Systematiskt 
utvecklingsarbete

9%  

43%  

47%  
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Område

Miljöarbete

11%  

89%  

Kommentarer utfall respektive område
Under nedanstående rubriker kommer en kort beskrivning av utfallet inom respektive område.

Kund, omvårdnadsarbete

Kund och omvårdnadsarbete är det område som har näst högst frekvens på avvikelser. Bristernas 
karaktär huvudsakligen är av administrativ/ förebyggande art som ökar riskerna i verksamheten 
men inte utgör någon direkt kundpåverkan för stunden.

Nedan följer en kort summering av brister inom detta område:

 Enligt det avtal/ uppdrag socialförvaltningen har med verksamheterna ska det upprättas en 
genomförande plan inom 14 dagar från det att en ny kund flyttar in. På flertalet av 
verksamheterna fanns en stor osäkerhet om så sker inom denna tidsrymd, och uppgiften 
tycks inte efterfrågas från handläggare.

 På vissa enheter bedöms att det finns ett behov av att ytterligare förbättra kompetensen 
kring social dokumentation, då den dokumentation som redovisas inte bedöms uppfylla 
kravet på spårbarhet.

 På några enheter saknades uppgifter om när genomförandeplaner ska utvärderas/ följas 
upp.

 Några av enheterna har inte fullt ut följt gällande rutin för överlämnande av akter då kund 
avslutas.

 En av verksamheterna har inte redovisat någon rutin för hantering av skydds och 
begränsningsåtgärder.

Måluppfyllelse (Procent)

8%  

43%  

49%  
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Medarbetare/Arbetsmiljö

Medarbetare arbetsmiljö har relativt låg frekvens vad gäller brister.

Det är främst några av enheterna där bedömningen gjordes att den rutin och checklista som 
används vid introduktion av nya medarbetare inte höll tillräckligt hög kvalitet.

Måluppfyllelse (Procent)

27%  

73%  

Hälso- och sjukvård

Även inom området hälso- sjukvård finns ett antal brister som uppmärksammats. Även här rör det 
sig huvudsakligen om brister som är av förebyggande/ administrativ karaktär vilka ökar riskerna i 
verksamheten men som inte har någon direkt kundpåverkan för stunden.

Urval av de brister som uppmärksammats på området är:

 Basala hygienrutiner inom egen regi saknade väsentlig information, den rutin som 
tillämpas behöver kompletteras/revideras.

 Flertalet verksamheter dokumenterar inte effekten av vid behovsmedicinering i 
patientjournal.

 Inom egen regi saknas en sammanhållen rutin som beskriver hur vård i livets slutskede 
ska utformas, sådan sammanhållen rutin har redovisats från övriga utförare, men 
bedömningen är att kommunens verksamheter behöver förbättra detta.

 Vissa brister i dokumentation i patientjournal.

Måluppfyllelse (Procent)

1%  

28%  

71%  

Systematiskt utvecklingsarbete

Området systematiskt utvecklingsarbete har högst andel brister vid denna uppföljning. Det ska även 
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här sägas att bristernas karaktär huvudsakligen är av administrativ/ förebyggande art som ökar 
riskerna i verksamheten men inte utgör någon direkt kundpåverkan.

Några återkommande brister är:

 De förvaltningsgemensamma rutiner som finns för avvikelsehantering är på vissa av 
kommunens enheter inte tillgängliggjorda för personal, och har inte lämnats som en av 
rutinerna som tillämpas av verksamhetschef.

 Kommunens verksamheter har inte lämnat information om korrekta uppgifter finns 
registrerade hos IVO.

 Vissa verksamheter behöver ytterligare förbättra personalens kunskap om Lex Sarah och 
hur man uppmärksammar den typen av ärenden, så att medarbetare känner sig trygga med 
hur detta ska ske.

 Vissa verksamheter behöver förbättra dokumentationen av verksamhetens löpande 
förbättringsarbete, då man inte kunnat lämna någon dokumentation som beskriver detta 
för det gångna året.

Måluppfyllelse (Procent)

9%  

43%  

47%  

Miljöarbete

Inom detta område har det inte påträffats några brister som lett till åtgärder som ska 
återrapporteras. De mindre avvikelser som påträffats har handlat om att vissa verksamheter saknar 
ett aktivt förbättringsarbete för att minska matsvinn.

Måluppfyllelse (Procent)

11%  

89%  
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Sammanfattande analys
Vid våra besök i de olika verksamheterna är det samlade intrycket att det finns en mycket hög 
ambition för att ge kunderna en så kvalitativt vistelse som möjligt. I det vardagliga arbetet finns 
många goda exempel på hur detta engagemang ger en bättre tillvaro för kunderna. Det är viktigt att 
fastslå att det är verksamheter som i många avseenden är välfungerande. Över tid finns alltid olika 
faktorer som påverkar en verksamhet, där ledarskap och kontinuitet är mycket viktiga faktorer. 
Merparten av de brister som har påtalats är av förebyggande/ administrativ karaktär vilka ökar 
riskerna i verksamheten men som inte har någon direkt kundpåverkan i stunden. För medarbetare 
som arbetar med den dagliga verksamheten kan det många gånger vara svårt att "hinna med" en del 
av dessa frågeställningar. Därför är en uppföljning av denna typ en viktig del i utvecklingen av 
verksamheterna.

Nedan beskrivs något om de olika områden vilka identifierats som brister alternativt 
förbättringsområden för samtliga utförare.

 Brister i dokumentation av förbättrings/utvecklingsarbete
 Skydds och begränsningsåtgärder är ett ämnesområde där ytterligare kompetenshöjning 

behövs.
 Social dokumentation. Frekvens mellan anteckningar, notering i journal vid inträffade 

avvikelser, värderande omdömen förekommer i en omfattning som inte är acceptabel. 
Verksamheterna behöver generellt också arbeta med mall och innehåll för 
genomförandeplaner, där fokus ska vara på kundens perspektiv, egna mål och vardag.

Egen regi

I den kommunala verksamheten, ser vi att utförarna i ett flertal fall lämnat rutiner som är lokalt 
upprättade trots att det finns en förvaltningsövergripande rutin. Vidare är intrycket att många 
rutiner utformas lokalt på varje enhet, när dessa skulle kunnat utformas gemensamt för flera 
verksamheter. Vår rekommendation är att utförarna reflekterar över denna hantering och att 
kompetensen kring vilka gemensamma rutiner som finns förbättras.

Gällande Magnolian (korttidsboende för äldre) och Östanbo (dagverksamhet för äldre) finns inte 
samma kravställning som för särskilda boenden för äldre. De har därför andra förutsättningar än 
övriga verksamheter då de är korttidsboende respektive dagverksamhet, vilket medför att alla 
frågeställningar inte är relevanta fullt ut för dem. Vi ser att de generellt håller god kvalitet på de 
områden som är relevanta för dem, men att de generella brister/förbättringsområden (beskrivna 
ovan) som gäller för egen regi, gäller även Magnolian och Östanbo.

Privata utförare

De externa företagen har generellt bättre följsamhet/ kännedom om företagets gemensamma 
riktlinjer än vad chefer inom kommunen har. (Störrre andel av rutinerna från externa utförare har 
varit en rutin/riktlinje som är företagsgemensamt)

Enheter som tidigare haft "sämre utfall" totalt i uppföljningen, har förbättrat detta vid årets 
uppföljning, ett målinriktat förbättringsarbete kombinerat med kontinuitet i ledarskapet tycks vara 
en viktig faktor i denna utveckling. (Attendo Vårdbo)

Verksamheter som förändring av huvudmannaskap påverkas ofta negativt initialt, men efter en tid 
brukar detta hanteras när implementeringsperioden är till ända. Den verksamhet som haft 
omsättning i ledarskap, har sämre resultat i uppföljningen, än tidigare år. (Bräcke Diakoni 
Stångberga).
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