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Bakgrund 
Verksamhetsuppföljning för Attendo Lillevångshemmet har genomförts under januari och februari 

2017. Verksamhetsuppföljningen består av tre delar. Verksamhetschefen har svarat genom att 

bifoga rutiner samt gett beskrivningar om verksamheten och hur den fungerar inom 

socialtjänstlagens område. Hälso- och sjukvårdsområdet är exkluderat i denna 

verksamhetsuppföljning. Verksamhetsbesök i form av observation har gjorts på tre enheter under en 

halvdag per enhet. Dessa enheter får i rapporten representera verksamheten i sin helhet. Under 

besöken har frågor ställts till personal samt till brukare vid lämpliga tillfällen för att få en tydligare 

bild av verksamheten. Kontroll av dokumentation har genomförts vid verksamhetsbesöken samt i 

verksamhetssystemet Safe Doc genom akt granskning.  

Verksamheten 
Verksamheten består av ett särskilt boende med 5 enheter samtliga med somatisk inriktning. Flera 

av de boende har demensdiagnos men där det somatiska behovet ändå överväger. Sammanlagt 

finns 48 platser på enheten. Fyra enheter med tio lägenheter och en enhet med 8 lägenheter. 

Verksamheten drivs i privat regi utifrån LOU (Lagen om offentlig upphandling). Verksamheten 

övertogs av Attendo den 1 oktober 2016.  

Resultat brukarundersökning 
Nedan bedömning av brukarundersökningen görs utifrån resultat från den individuella 

kvalitetsuppföljningen som gjorts på uppföljningar som skett mellan 2016-01-01 och 2017-02-09. 

Nuvarande utförare tog över verksamheten 2016-10-01 och resultaten kan således inte kopplas till 

nuvarande utförare. 

Resultatet av den individuella kvalitetsuppföljningen visar att verksamheten uppfyller nämndens 

krav på kvalitet inom samtliga mätområden vilka är bemötande, delaktighet, kvalitet samt 

kontinuitet. 

Resultatet gällande Lillevång utifrån Socialstyrelsens undersökning öppna jämförelser som gjordes 

våren 2016 visar att 74% av de brukare som svarat är nöjda med boendet i sin helhet. Resultaten 

ligger bland de lägsta i kommunen inom flera av undersökningens områden. Resultatet på frågan hur 

rörlig man är inomhus har lägst andel positiva resultat i hela kommunen (8%). En sådan 

grundläggande faktor har stor påverkan på hur man upplever sin övriga tillvaro.  

I sitt avtal med kommunen har Attendo satt som mål att öka andelen positiva resultat inom flera 

områden i kommande öppna jämförelse undersökning.    

Av de brukare som besvarat frågorna våren 2016 har 80-100% gett ett positivt svar gällande frågor 

om miljön runt boendet, hur man tycker att maten smakar, bemötandet från personalen, hur tryggt 



det känns på boendet, huruvida man känner förtroende för personalen, hur lätt eller svårt det är att 

få kontakt med personalen och hur man tycker att samarbetet fungerar med boendet.  

En lite lägre andel positiva resultat (60-79%) är det när det gäller huruvida man fick plats på önskat 

äldreboende, om man upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen, om man tycker att 

personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete hos den svarande, huruvida man kan 

påverka vilka tider man ska få hjälp, om personalen brukar ta hänsyn till den svarandes åsikter och 

önskemål kring utförandet av hjälpen, hur nöjd man sammantaget är med sitt äldreboende. 

40-55% av de svarande har gett positiva svar på frågorna om hur man trivs i sin lägenhet, om det är 

trivsamt i de gemensamma utrymmena, huruvida personalen brukar meddela tillfälliga förändringar 

i förväg, hur nöjd eller missnöjd man är med de aktiviteter som erbjuds på boendet samt om 

möjligheterna är bra eller dåliga att komma utomhus. 

De frågor som fått lägst positiva resultat 8-39% är frågor kring känslan av ensamhet, känslor som oro 

och ångest, hur man upplever sin rörlighet inomhus och huruvida man vet vart man ska vända sig för 

att framföra synpunkter och klagomål. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar verksamhetsuppföljningen på vissa brister vilka är direkt kopplade till 

aktuell bemanning och som undertecknad anser behöver åtgärdas omgående. Verksamheten har en 

hel del att arbeta med på flera plan för att höja andelen positiva resultat i de brukarundersökningar 

som sker. Verksamheten bedöms ha potential att klara av detta och bedömningen är att man är på 

rätt väg. Undertecknads uppfattning är att verksamhetens ledning har inblick i de brister som 

föreligger och arbetar strukturerat med en del i taget för att personal och brukare ska hinna med i 

det som sker. Förtroende för ledningen verkar finnas hos personalen nu sedan ordinarie 

verksamhetschef kommit på plats vilket ger en god förutsättning för att verksamheten ska kunna 

utvecklas på ett bra sätt. Verksamheten presenterar en bra grundstruktur i rutiner, riktlinjer och sin 

plan för verksamheten. Lillevångshemmet som byggnad, med sina omgivningar och placering i 

samhället ger också förutsättningar för att ge den enskilde brukaren en god vård, omsorg och en 

meningsfull tillvaro. Bemanningen upplevs inledningsvis vara minimal men detta kopplar 

undertecknad delvis till att flera delar i verksamheten ännu inte är på plats eller igång. Undertecknad 

uppfattar att verksamheten behöver se över hur man använder de personalresurser som inte är 

kopplade till en särskild enhet så att övrig personal känner sig trygga med vad man har att göra, för 

att kunna planera sitt arbetspass så att brukarnas samtliga behov tillgodoses och en skälig 

levnadsnivå kan uppnås. Verksamheten behöver också komma till rätta med en del brister gällande 

hantering och förvaring av dokumentation kring enskilda brukare samt vad och hur man 

dokumenterar kring brukarna. 

Resultat av besök i verksamhet 
I samband med verksamhetsbesöken blir det tydligt att det är en övergångsperiod mellan två olika 

utförare. Spår av tidigare utförare finns kvar på en del ställen medan den nya utföraren börjar sätta 

sin prägel på boendet. Entrén är inbjudande och informerande kring verksamheten och vad som är 

på gång för dagen. Både i entré och på respektive enhet finns anslag och blanketter för att 

uppmuntra till att säga vad man tycker om verksamheten.  

Upplevelsen av verksamhetsbesöken är att bemanningen inte är tillräcklig. Personalen springer vid 

några tillfällen i korridorerna och personalen hinner flera gånger inte med att fånga upp behov som 

uttrycks i stunden vilket leder till irritation hos brukarna. Någon brukare får frukost väldigt sent och 



enligt uppgift från personalen har ingen måltid serverats sedan kvällsmaten dagen innan. Den 

rekommenderade tiden för nattfasta är därmed överskriden med flera timmar. Den planerade 

bemanningen upplevs i nuläget vara minimal i förhållande till antalet brukare och deras behov men 

skulle möjligen kunna fungera när alla delar som verksamheten planerar har fått struktur, är på plats 

och igång. En grundplanering finns för vem som ska hjälpa vilken brukare, vilken dag och ungefärlig 

ordning som insatserna ska ges. Huvudsakligen är det de mest grundläggande insatserna som 

personlig omvårdnad, medicingivning, städ och tvätt som är inplanerat men flera andra moment 

som också ska göras ligger utanför planeringen. Verksamheten har en grund bestående av två 

personal per enhet på förmiddagen vilka kompletteras med en löpare per två enheter (gäller inte 

enheten med 8 lägenheter) samt att samordnaren är personalresurs på förmiddagen där det behövs. 

Ingen detaljplanering finns för vad löparen eller resursen ska göra utan denna person får stötta där 

det behövs. Vilken enhet löparen ska arbeta på bestäms av samordnaren inför varje dag utifrån hur 

personalen upplevde att man hanterade dagen innan. En person som är löpare på morgonen 

används efter någon timme till att hålla i husets gemensamma aktiviteter och då är det enbart två 

personal på den enheten. På en av enheterna finns en person som enbart arbetar i köket. Är någon 

sjuk så sätts löparen eller resursen in där och då är man bara två personal. Undertecknad uppfattar 

det som att en person har flera roller och olika uppdrag vilket ibland krockar. Löparen berättar att 

hon sällan tar del av genomförandeplanerna och sällan själv dokumenterar, enbart om hon är 

inblandad i en händelse. Det är av vikt att man även som resurs och löpare tar del av 

genomförandeplanerna för att sträva efter att arbeta lika kring brukarna för att kunna arbeta mot 

samma mål och för att skapa trygghet för den enskilde. För att inte behöva läsa samtliga 

genomförandeplaner är det av vikt att det i journal dokumenteras när genomförandeplanerna 

upprättats eller reviderats.  

Flera av brukarna, främst på en av enheterna framför synpunkter om hur personalen sköter sitt 

arbete. Att det aldrig händer någonting, man bara sitter, att personalen aldrig har tid till någonting. 

Brukarna ber om hjälp men blir inte hörsammade förrän man bett om hjälp ett par gånger. 

Personalen lovar att komma och hjälpa dem men blir sedan upptagna med annan brukare. Att både 

ordna med alla måltider, hjälpa brukarna i stunden där flera har behov av dubbelbemanning samt 

att aktivera och stimulera brukarna är svårt att få ihop när man i huvudsak är två personal fördelat 

på tio brukare. Ännu så länge är det få av brukarna som deltar i verksamhetens gemensamma 

aktiviteter vilket gör att flertalet brukare är kvar på enheterna och ska få sina samtliga behov 

tillgodosedda av två personal. Måltiderna hanteras på olika sätt i verksamheten. På någon av 

enheterna får brukarna själva servera sig med stöd från personalen från mindre fat och karotter, fat 

med färdig bredda smörgåsar i flera varianter erbjuds medan man på annan enhet serverar 

färdigupplagt på tallrik till brukarna. Bedömningen är att det finns brukare på samtliga enheter som 

skulle kunna vara delaktiga och servera sig själva i viss mån om möjligheten erbjöds. Maten som 

levereras färdiglagad gällande proteindelen hanteras olika med olika gott resultat på enheterna. På 

enhet där man följer instruktionen för tillagning helt och hållet blir det ett bra resultat som får 

beröm av brukarna. Viss personal upplever att de har stora möjligheter att göra avsteg från de 

rekommenderade menyerna och själva påverka vad som serveras utifrån brukarnas önskemål 

medan andra upplever att de är väldigt styrda av den uppgjorda menyn. Personalen behöver prata 

med varandra över enheternas gränser och ge varandra tips även kring detta. Personalen berättar 

att man för övrigt samarbetar över enhetsgränserna och att man ofta hjälps åt. Det framkommer 

från en personal att denne ofta på eget initiativ brukar hjälpa till på annan enhet kvällstid för att 

resurserna som är planerade där inte räcker. Dock skrivs detta inte ner någonstans vilket 

undertecknad påtalar att de behöver göra för att ledningen ska få en rättvisande bild av hur 

resurserna som är planerade motsvarar behovet. Verksamhetschefen har av undertecknad 



rekommenderats att informera sin personal om vilka planer som finns framåt och hur det är tänkt 

att de olika delarna ska länkas samman. Flera i personalen upplevs i dagsläget som oroliga och 

känner att de inte kommer att orka med arbetet medan andra tar det lugnt och avvaktar hur det ska 

bli. Det framkommer dock både spontant och vid frågor till personalen kring stödet från ledningen, 

att man har förtroende för verksamhetschefen som nu har anställts. Verksamhetschefen skickar ut 

veckobrev till samtliga enheter som ska signeras av varje personal som tagit del av den. I denna 

information sammanfattas vad som sagts på APT, eventuellt ny rutin, sammanfattning av eventuell 

avvikelse eller synpunkt/klagomål och vad som framkommit då verksamhetschefen följt upp 

verksamheten, brister eller moment som behöver förtydligas med mera. All långvarig personal är 

kontaktperson för någon och har eller kommer att ha egna ansvarsområden t ex kostombud, 

ansvarig för inkontinenshjälpmedel osv. Arbetet med olika ansvarsområden är under uppbyggnad. 

Personalen upplevs vara delaktig i verksamhetens kvalitetsarbete.  

Brukarnas akter förvaras i låst köksskåp. Dessa skåp uppfyller inte säkerhetskraven för att förvara 

denna typ av dokument som enligt lag skall skyddas från förstörelse och åtkomst av obehöriga. Det 

finns även dokument kring enskilda brukare på enheten Horisont som förvaras i en gemensam pärm 

ståendes framme på köksbänken. På samma enhet hittas även samtycke från brukare liggandes 

framme på köksbordet, en del ifyllda, andra bara märkta med namn. Ifyllda samtycke skall 

omgående tillföras den enskildes akt. Enstaka dokument hittas utanför brukar akten även på annan 

enhet.  

Personalen bemöter huvudsakligen brukarna på ett trevligt sätt i samband med att man ger 

individuell hjälp men när brukarna är flera tillsammans finns en tendens till att man inte ser 

respektive individ. Personalen bör tänka på att man inte pratar med kollegor om andra brukare 

under tiden man hjälper en annan, att man beaktar sekretessen när man talar med varandra om 

brukare under arbetets gång. I verksamheten uppfattas det som att man har två system för att veta 

var personal/kollegor befinner sig. Man använder dels röda skyltar för att markera när personal är i 

en viss lägenhet eller när man gått ifrån en brukare som befinner sig på toaletten, dels närvaro 

markerar man sig via husets trygghetslarmsystem när man är inne hos en brukare. Båda systemen 

tjänar olika syften och är viktiga ur flera aspekter. Det finns dock ingen regelbundenhet eller vana 

hos flertalet av personalen att använda systemen på någon av enheterna.  

Resultat av akt granskning 
Akt granskning har gjorts av ca 20% av akterna. Verksamheten har tills nyligen dokumenterat 

huvudsakligen för hand. Personal som kunnat hantera datorn har hjälpt kollegor att skriva i journal. 

Samtliga brukare har gett samtycke till att dokumentationen kring dem överlämnades till nuvarande 

utförare i samband med verksamhetsövergången. Samtyckena är dokumenterade i journal och 

dokumenten som överlämnats förvaras i brukarens journal. Brukar akterna är i god ordning och har 

en enhetlig struktur för samtliga enheter. 

Genomförandeplaner finns för samtliga brukare i personakt och några av dem har upprättas i 

verksamhetssystemet. Genomförandeplanerna har övervägande att bra innehåll avseende 

beskrivningar av när och hur brukaren vill ha sin hjälp utförd. Dock saknas det övervägande 

beskrivningar av på vilket sätt den enskilde haft möjlighet att ha inflytande på planen. Gällande 

nattinsats så framgår det oftast att den enskilde vill ha natt tillsyn men ej omfattningen av tillsynen 

eller hur man önskar att personalen ska gå tillväga. Mål framgår i ungefär hälften av de granskade 

akterna men det är oftast brukarens eget mål, sällan framgår målet för uppdraget som 

omsorgshandläggaren har angett. Uppföljning av genomförandeplanerna dokumenteras inte och 

målen utvärderas inte. Vid granskning av journal framkommer att personalen dokumenterar 



händelser av vikt i varierande omfattning. Det fattas flertalet händelser av vikt eller dokumentation 

kring vilken åtgärd som vidtagits eller vad resultatet blivit. Det finns olika rubriker att använda sig av 

i journalen men det verkar ej finnas någon struktur kring vad som ska dokumenteras under vilken 

rubrik. Det gör det svårt att söka fram olika händelser. Periodvis har personalen arbetat med att 

sammanfatta varje månad huruvida hjälpen utförts enligt plan eller ej, vilket är bra. Dock verkar 

detta inte ha fortsatt sedan verksamhetsövergången.  

Resultat av enkät 
Undertecknade har från verksamhetschefen fått efterfrågade dokument och verksamhetschefen har 

beskrivit de moment som efterfrågats. Rutin för förvaring, gallring och arkivering saknas för 

verksamheten och bör upprättas. System för egenkontroll finns men ingen kontroll har ännu utförts 

med anledning av den korta tid som verksamheten varit igång. De dokument som bifogats är 

relevanta för enheten men vissa beskrivna moment ingår inte i den del av verksamheten som 

uppföljningen avser t ex i avsnittet om egenkontroll där man även beskriver moment som följs upp 

av arbetsmiljöverket eller vid miljöförbundets tillsyn gällande köken. Dock beskrivs även de delar 

som efterfrågas av undertecknad. Det är av vikt att verksamhetschefen kan särskilja de olika delarna 

i verksamheten även om den enskilde brukaren ska uppleva allt som en fungerande helhet. 

Rutinerna som redovisats är relevanta och lätta att förstå. Personalen har tillgång till samtliga rutiner 

via Attendos eget system. Detta säkerställer att samtliga rutiner hålls uppdaterade och att det är 

senaste versionen som personalen har att tillgå. Rutinerna upplevs vara heltäckande men ett stort 

arbete behövs för att implementera dem ordentligt i verksamheten. I flera avseenden är rutinerna 

de samma som tidigare men åtföljs i varierande grad. Veckobreven som verksamhetschefen lämnar 

ut visar vilka rutiner man börjat implementera och vilka delar i respektive rutin som ledningen 

särskilt vill uppmärksamma personalen på. Av verksamhetsbesök och enkät framkommer att 

personalens grundkunskaper i att använda dator är mycket varierande. Verksamhetschefen har ställt 

krav på att samtlig personal inom ett visst datum, som nu passerat, minst ska ha loggat in i systemet. 

Fler sådana krav med datum på när olika moment ska vara gjorda har ställts för att samtlig personal, 

inom kort, ska dokumentera i det digitala systemet.  

Åtgärder att vidta: 
-Omgående anpassa bemanningen så att brukarnas samtliga behov tillgodoses för att tillförsäkra 

respektive brukare en skälig levnadsnivå.  

-Beakta sekretessen. Prata inte med varandra om en brukare när annan brukare eller obehörig 

person är närvarande. Stäng dörren till lägenheten när ni är där och hjälper någon.  

-Säkerställ att samtliga händelser av vikt dokumenteras i journal samt åtgärd eller resultatet av 

händelsen. Det ska gå att följa i journal vad som händer för brukaren.  

-Förse genomförandeplanerna med mål för uppdraget. Målsättningen ska utgå från målen i 

omsorgshandläggarens beställning. Mål kan sättas för en enstaka insats utifrån brukarens önskemål 

och behov. 

-Förse genomförandeplanen med information om på vilket sätt den enskilde getts möjlighet till 

inflytande på genomförandet.  

-Genomförandeplanerna ska revideras efter behov samt följas upp minst en gång i halvåret. 

Uppföljningssamtalet ska dokumenteras. 

-Skapa metod för att hålla reda på när det är dags att följa upp genomförandeplanerna.  



-Komplettera genomförandeplanerna med hur och när beskrivningar kring behov såsom aktivitet, 

utevistelse, stimulans samt natt tillsyn. Se till att även dessa behov finns med i den dagliga 

planeringen. 

-Sammanför dokument kring enskilda brukare i akt. 

-Införskaffa nödvändig utrustning för att förvara brukarnas fysiska akter skyddade från förstörelse 

och åtkomst från obehöriga.  

 

Kvarstående punkter från föregående verksamhetsuppföljning bedöms ej vara relevanta på grund av 

verksamhetsövergången. 

 

Förslag till beslut 
 

Socialnämnden föreslås besluta 

Att Attendo Lillevång ska återkomma med redovisning av genomförda åtgärder enligt 

ovan senast den 24/3 2017. 

Christina Eriksson                                                                               Sofia Spetz 

Kvalitets  controller                                                                             Enhets chef 

Handläggarenheten 

 

2017-02- 15                                                                                           2017-02-15   

 

Stina Lundquist 

Socialchef 
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Handlingsplan åtgärder efter Verksamhetsuppföljning jan/feb 2017  

  

Verksamhetschef    Datum  Arbetsplats  

Jessica Nilsson    Mars-17  
Attendo 

Lillevångshemmet  

Ej påbörjat  

  

Påbörjat  

Genomfört  

Förbättringsområde  Åtgärd  
Ansvari

g  
Uppföljning  

Bemanningen skall 

tillgodose och 

försäkra respektive 

brukare en skälig 

levnadsnivå  

 Nytt arbetssätt implementerat i 

oktober 2016. Två personal på 

varje avdelning + 2-3 resurser på 

hela Lillevångshemmet som 

fördelas utifrån brukarens behov 

och tilldelade insatser.  

   Stor omställning 

för personalen. 

Uppföljning som 

genomfördes i 

november gjorde 

att korrigeringar 

genomfördes 

2017-01-02   

  

 Diskussioner kring bemanning 

genomfört i samband med APT, 

korrigeringar genomförda i 

schemat med start 2017-01-02  

   Utvärdering av 

korrigeringar 

gjorde att en 

schemagrupp 

tillsattes  

 Schemagrupp tillsatt, facklig 

representant en av deltagarna  

   Beräknad start av 

arbetsgrupp 

våren 2017. Nytt 

schema tidigast 

efter sommaren.  

 Diskussion om 

detta genomfört 

under APT vecka 

10-12. Inga 

invändningar från 

personalgrupp 



kring uppsatt 

tidsplan  

 Psykosocialenkät genomförd 

under februari i samarbete med 

Kommunal. Resultatet visar att 

personalen upplever förändringen 

som genomförts på 

Lillevångshemmet men att det 

alltmer landar i verksamheten. 

Första återkoppling genomförd till 

personalen på APT under vecka 

10. Första återkoppling och 

genomgång planerad i varje 

personalgrupp under veck 14 och 

15  

   Första analys 

genomförd 2017-

02-20 av 

Kommunals 

huvudskyddsomb

ud och 

verksamhetschef. 

Resultatet visar 

att delar av 

personalstyrkan 

upplever hög 

arbetsbelastning. 

En första tolkning 

tyder på att 

denna upplevelse 

kan bero på 

avsaknad av 

rutiner samt 

bristande 

kommunikation 

mellan kollegor.  

 Vidare 

analysarbete 

inplanerat 2017-

03-27  

 Återkoppling till 

personal och 

vidare diskussion 

på APT vecka 14 

och 15  

 Genomgång av resursernas 

arbetsuppgifter under vecka 9 där 

tydligare struktur plockats fram. 

Ändring genomförd på 

informationstavla till personalen 

där det tydligare framgår var och 

hur resurserna ska fördela sig.  

   Utvärdering 

genomförd vecka 

12 visar att 

strukturen 

implementerats i 

verksamheten.  

 Fortsatt 

uppföljning under 

våren  



 Arbete med att ta fram underlag 

för vårdtyngdsmätning som en 

metod för att fördela resurser.   

   Arbete påbörjat  

 Förrådsbeställning bortplockat 

från resurspersonen sedan vecka 

6 för att tiden ska läggas på 

brukarna.  

    

 Veckoplanering fastställd på varje 

enhet för att säkerställa att 

beviljade insatser genomförs.  

   Uppföljning 

genomförd i 

samband med 

APT vecka 10-12  

Beakta sekretess  

  

 Sekretessförbindelse upprättas i 

samband med 

anställning.                                         

        

  

    

 Diskussion genomförd på APT 

under såväl februari som 

mars.                                

    

 Separat informationsbrev kring 

gällande lagstiftning för sekretess 

utskickad  

    

 Inspektion genomförd av 

Verksamhetschef dagligen sedan 

2017-02-20  

   Första 

utvärdering visar 

att de förstärkta 

rutinerna ger 

resultat men att 

det arbetet 

behöver fortsätta 

för att 

förbättringen 

som genomförts 

ska bestå  

Säkerställa att 

samtliga händelser av 

vikt dokumenteras i 

journal samt åtgärder 

eller resultat av 

händelse. Det ska gå 

att följa vad som 

händer för brukaren.  

 Separat handlingsplan för 

införande av SafeDoc   

 2016-11-30 Skall alla ha satt på 

datorn och loggat in med 

personlig inloggning  

 2016-12-08 skall alla ha loggat in i 

SafeDoc.  

   Uppföljning på 

APT vecka 10-12 

visar på klar 

förbättring.   

 IT utbildning 

erbjuds till de 

som upplever 



   2016-12-09 Efter avklarad CKM 

utbildning börjar skriva in 

händelser av betydelse och allt 

som avviker från 

genomförandeplanen i social 

journal.  

 Kontroll på individnivå påbörjad 

under vecka 8. Personlig 

återkoppling till medarbetare som 

inte uppnår krav på social 

dokumentation.  

bristande 

datorvana  

 Information/påminnelse om 

riktlinjer för dokumentation 

utskickad 2016-12-16  

    

 Påminnelse om ovanstående 

diskuterats på APT  

    

 Information genomförd via 

veckobrev  

    

Förse 

genomförandeplaner

na med mål för 

uppdraget  

 APT per avdelning vecka 10 och 11 

där genomförandeplan är en 

enskild punkt.  

    

 Separat process för hur 

genomförandeplan upprättas och 

hanteras utifrån brukarens behov, 

önskemål och beviljade insatser 

tas fram  

    

Förse 

genomförandeplanen 

med information om 

på vilket sätt den 

enskilde getts 

möjlighet till 

inflytande på 

genomförandet  

 APT per avdelning vecka 10 och 11 

där genomförandeplan är en 

enskild punkt.   

    

 Separat process för hur 

genomförandeplan upprättas och 

hanteras utifrån brukarens behov, 

önskemål och beviljade insatser 

tas fram   

    

Genomförandeplaner

na ska revideras efter 

behov samt följas upp 

minst en gång i 

halvåret. 

 Utbildning i CKM genomförd där 

undervisning och skriftligt prov 

redogjort för denna punkt.  

  

    



Uppföljningssamtal 

ska dokumenteras  

 Ansvaret tydligt beskrivit i 

kontaktmannaskapet.  

    

 Påminnelse sker i veckobrev 

under vecka 8  

    

 Inventering av dagsstatus 

genomförd under vecka 8. 

Personlig återkoppling till de som 

inte uppfyller kraven.  

   Ytterligare 

uppföljning 

genomförd vecka 

11  

 Information har gått ut till samtlig 

personal att tid finns att avsätta 

för de som önskar.   

    

Skapa metod för att 

hålla reda på när det 

är dags att följa upp 

genomförandeplaner

na  

 Ansvaret tydligt beskrivit i 

kontaktmannaskapet.  

  

    

 Rutin finns som säger minst en 

gång var 6:e månad om inte 

behov uppstår inom kortare tid  

    

Komplettera 

genomförandeplaner

na med hur och när 

beskrivningar kring 

behov samt 

aktiviteter, 

utevistelse, stimulans 

samt nattillsyn  

 Ingått som ett delmoment i den 

CKM utbildning som genomförts  

   Fortsatt 

uppföljning under 

våren 2017  

Sammanför 

dokument kring 

enskilda brukare i akt  

 Arbete påbörjat med målsättning 

att sammanföra dokument kring 

enskilda brukare i akt  

    

Införskaffa nödvändig 

utrustning för att 

förvara brukarnas 

fysiska akter 

skyddade från 

förstörelse och 

åtkomst från 

obehöriga  

 Arkivskåp placerat hos 

Verksamhetschef  

 Arbete påbörjat med att original 

(SOL handling) förvaras hos 

verksamhetschef. Endast kopior i 

inlåst skåp på varje avdelning  

 Särskild förvaring för HSL-

handlingar  

   Fortsatt arbete 

under april  

 Uppföljning 

under maj  

  

 

 



 

 

 


