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Kvalitetsundersökning Socialförvaltningen 2017 

1 Bakgrund och syfte 
 

En intern kvalitetsundersökning utförs inom socialförvaltningens 

gruppbostäder som en del i arbetet med att ständigt utveckla och förbättra 

verksamheten. Detta görs i enlighet med socialstyrelsens föreskrift 

”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete; SOSFS 2011:9” Föreskriften 

säger att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt 

LSS ska utöva egenkontroll. 

 

Syftet med kvalitetsundersökningen är att stödja förvaltningen genom att 

uppmärksamma styrkor och utvecklingsområden inom respektive insats och 

verksamhet. Undersökningen ska i sin tur kunna bidra till att gruppbostäder kan 

erbjuda god kvalitet samt att personalen ska ha en bra arbetsplats. 
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Kvalitetsundersökning Socialförvaltningen 2017 

2 Del 1. Tillvägagångssätt vid intervjuer och 
frågeformulär 
 

Egenkontrollen har genomförts genom en kvalitetsundersökning som gjorts på 

samtliga gruppbostäder i kommunen. Denna har bestått av tre delar: 

frågeformulär, intervju samt kvalitetsrond. 

 

Under våren 2017 har frågeformulär och intervjuer genomförts på 

gruppbostäderna, Nya Brogatan, Skolgatan, Odelbergsvägen 15 och 

Björklundsgatan. Varje gruppbostad besöktes av två undersökningsledare och 

personal på respektive gruppbostad fick svara på olika livsområdesfrågor som 

rört både verksamhet, brukare och personal.  

 

De två undersökningsledarna (frågeformulär och intervju) innefattar olika 

livsområden. Varje område har mindre undergrupper. 

 

Frågeformuläret fick respektive personalgrupp besvara på egen hand utan 

undersökningsledare. Rekommendationen var att göra det i större del av 

arbetsgruppen. Intervjuerna gjordes i samband med enhetens APT och utfördes 

av två undersökningsledare. 

 

Efter att frågeformulär och intervju var klara så sammanställdes svaren för 

respektive del. När det gjorts så slogs de båda delarnas svar samman till en 

gemensam sammanställning för varje enhet. Svaren gicks igenom av 

utvecklingsdelarna som i sin tur uppmärksammade utvecklingsområden på det 

som var avvikande eller bristfälligt. Utvecklingsledarna har även belyst styrkor 

på respektive enhet. 

 

Gällande anmärkningarna/bristerna så delades de in i fyra nivåer, varje nivå har 

markerats i en viss färg som i sin tur visar hur utbredd bristen är i kommunen. 

Om flera enheter fått en anmärkning/brist så betyder inte det att den ser 

likadan ut på enheterna. Det betyder dock att flera enheter hade en 

anmärkning/brist. 

 

Vit – en anmärkning/brist på en enhet 

Gul – en anmärkning/brist på två enheter 

Blå – en anmärkning/brist på tre enheter 

Röd – en anmärkning/brist på samtliga enheter  

 

Gällande anmärkning/brist så kommer de röda markeringarna att presenteras i 
resultatdelen. 
 

Styrkor har grönmarkerats i dokumentet ”Frågeformulär och intervju”. De 

styrkor som återfinns på samtliga enheter under samma livsområde och 

underkategori presenteras i denna rapport under resultatdelen.  

 

4



Degerfors kommun 
Datum 
2017-12-19 

      
SN 32-2018/1 

Sida 
5(11) 

 

Kvalitetsundersökning Socialförvaltningen 2017 

För fler styrkor och anmärkningar gällande övriga färgmarkeringar se dokument 

”Frågeformulär och intervju - sammanställning och anmärkning” och 

”Kvalitetsrond - sammanställning och anmärkning”. 

3 Del 2. Tillvägagångssätt vid kvalitetsrond 
 

Under hösten 2017 har kvalitetsronder genomförts på de fyra gruppbostäderna. 

Varje gruppbostad har besökts av två undersökningsledare och besöken har 

skett vid två tillfällen för respektive enhet, ett besök på morgonen och ett besök 

på eftermiddag/kväll.  

 

Inför ronderna så har förfrågan om samtycke delats ut till de boende, gällande 

besök på respektive enhet, som då haft möjlighet att tacka ja eller nej till besök. 

Vid nekande till samtycke från samtliga boende på enheten så har ronden 

enbart kunnat genomföras i de allmänna delarna av gruppbostaden. Om det 

enbart varit en enskild boende på enheten som tackat nej så har 

undersökningsledarna gjort ronden men inte observerat något i den boendes 

hem. 

 

Vid ronden har undersökningsledarna observerat verksamheten utifrån de olika 

livsområdena. Gällande livsområde ”dokumentation” och ”genomförandeplan” 

så har dessa gjorts rond på genom att undersökningsledarna tittat på 

daganteckningar och genomförandeplaner i Treserva. Detta har gjorts i 

förhållande till vad som sägs i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och 

LSS. 

 

Efter att samtliga ronder genomförts så sammanställdes anteckningarna från 

observationerna. Utifrån sammanställningen kunde man se att det fanns 

positiva styrkor men också områden med behov av förändringsarbete. 

 

Även i denna del så har anmärkningarna/bristerna delats in i fyra nivåer, varje 

nivå har markerats i en viss färg som i sin tur visar hur utbredd bristen är i 

kommunen. Om flera enheter fått en anmärkning/brist så betyder inte det att 

den ser likadan ut på enheterna. Det betyder dock att flera enheter hade en 

anmärkning/brist. 

 

Vit – en anmärkning/brist på en enhet 

Gul – en anmärkning/brist på två enheter 

Blå – en anmärkning/brist på tre enheter 

Röd – en anmärkning/brist på samtliga enheter  

 

Gällande anmärkning/brist så kommer de röda markeringarna att presenteras i 
resultatdelen. 
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Kvalitetsundersökning Socialförvaltningen 2017 

Styrkor har grönmarkerats i dokumentet ”Kvalitetsrond”. De styrkor som 

återfinns på samtliga enheter under samma livsområde och underkategori 

presenteras i denna rapport under resultatdelen.  

 

För utförligare svar gällande övriga färgmarkeringar se dokument 

”Frågeformulär och intervju - sammanställning och anmärkning” och 

”Kvalitetsrond - sammanställning och anmärkning”. 
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Kvalitetsundersökning Socialförvaltningen 2017 

4 Resultat från frågeformulär och intervju 
 

Flera styrkor fanns på de olika enheterna. På samtliga enheter finns styrkor i 

följande livsområden och undergrupper som presenteras här nedan. 

 

Styrkor 

 

 

Personal 

- Kunskap/utbildning 

 

 
Personal delar med sig av sin kunskap 

till de andra i gruppen.  

 

Anhöriga 

– Önskemål/klagomål/kunskap 

 

 
Personal tar vara på anhörigas kunskap 
och de lyssnar på dem. Personal anser 

att de anhöriga är en stor tillgång.  
 

 

Här nedan presenteras anmärkningar/brister som framkom på samtliga enheter 

under samma livsområde och undergrupp (betyder ej att det är samma brist på 

alla enheter men samtliga hade ett avvikande svar). Totalt framkom det tre 

rödmarkerade anmärkningar som täcker samtliga enheter. 

 

 

Brister/anmärkning 

 

 

Personal   

– Bemanning 

 

 
Finns för få vikarier. Brist i rutin hur 

personal ska gå tillväga vid 
vikarieanskaffning på helg då 

bemanningen har stängt.  

 

 

 

 

 

 

 

Socialt samspel 

- Sociala relationer 

 

Personal skulle vilja börja använda sig 
av mer symboler men gör inte i 

dagsläget.  
 

Personal har en uppfattning om att 
man ska lära de boende om hur man 

ska bete sig i sociala relationer, hur görs 
detta från personals sida och hur syftar 
man till vilket beteende som är riktigt? 

 
Personal använder sig själv som 

verktyg för de boende vid sociala 
sammanhang, vad händer om denne 

personal blir sjuk t.ex.? 
 

Personal har svårt att ge stöd vid 

sociala medier. 
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Kvalitetsundersökning Socialförvaltningen 2017 

 

 

 

 

Omvårdnad/hygien 

- Stöttning och respekt 

 

Personal behandlar de boende som de 
själva skulle vilja bli behandlade.  

 
Vad är respekt för personal. Är det 

enbart vid utlämnande tillfällen så som 
dusch eller kan det vara i bredare 

bemärkelse? 
 

Personal anger att de vill arbeta med 

stöttning och respekt samtidigt som de 

uppger att det ibland kan bli fel 

gällande detta. Hur blir det fel? 

 

5 Resultat från kvalitetsronder 
 

Vid de aktuella tillfällena då ronderna genomförts så upplevdes det som att 

samtliga enheter har likvärdiga styrkor på tre livsområden.  

 

 

Styrkor 

 

 

 

Personal 

- Stämning 

 

 

Det upplevs som en god stämning i 

personalgrupperna. Den upplevs också 

som glad men samtidigt avslappnad och 

lugn 

 

 

Bemötande 
- Boendes trygghet med personal 

 

 

Det upplevs som att de boende är 

trygga med den personal som arbetade.  

 

 

Bemötande 

- Personal förståelse och hänsyn för de 

boendes behov och 

funktionsnedsättning 

 

 

Personal upplevs ha god förståelse för 

de boendes behov och 

funktionsnedsättning. Personal har känt 

de boende länge och de tar hänsyn till 

de boendes behov. 
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Nedan presenteras de anmärkningar/brister från ronderna som framkom på 

samtliga enheter under samma livsområde och under undergrupp (betyder ej att 

det är samma brist på alla enheter men samtliga hade ett avvikande svar). Totalt 

framkom det sex rödmarkerade anmärkningar som täcker samtliga enheter.  

 

 

Brister/anmärkning 

 

 
 

Personal 

– introduktion för ny personal 

 

 
Information och underlag för 

bredvidgång är inte uppdaterade. Viss 
information är rörig och kan uppfattas 

som svår att förstå. 
 

 

Boendet 

– boendets miljö och utformning 

 

 
Över lag så är det brister i boendenas 

inomhus- och utomhusmiljö, ex. trånga 
utrymmen, stor insyn, ej 

bostadsanpassade lägenheter för de 
boendes behov.  

 

 

 

 

 

 

Dokumentation (Treserva) 

– samtliga områden (händelser av vikt, 

dokumentation av all personal och eget 

tyckande) 

 

 

Det framkom att daganteckningar 

skrivs med eget tyckande, egna 

värderingar samt förstärkande ord. Det 

finns en problematik i att kunna koppla 

ihop om anteckningarna som skrivits är 

av vikt. Detta på grund av att de inte 

kan kopplas till den boendes 

genomförandeplan då dessa har stor 

avsaknad av uppsatta mål. Man kan 

även se att det är en ojämn fördelning i 

hur mycket som skrivs och hur många 

som skriver.  

 

 

 

 

Genomförandeplan (Treserva) 

 

 

Många av genomförandeplanerna är 

inte uppdaterade. De flesta är skrivna 

på ett övergripande sätt och går inte in 

på detaljnivå. Många av planerna saknar 

uppsatta mål. 
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Kvalitetsundersökning Socialförvaltningen 2017 

6 Reflektion 
 

Intervju och frågeformulär har gått att genomföra utan svårigheter. Det som 

hade varit mer önskvärt är att medarbetarna fått mer och tydligare information 

från undersökningsledare och enhetschef att kvalitetsundersökningen skulle 

genomföras och syftet med den. 

 

Kvalitetsronderna har till viss del varit givande och fungerat som ett 

komplement till intervju och frågeformulär. Till viss del kan man i 

sammanställningarna se om observationerna stämmer överens med 

medarbetarnas svar på respektive livsområde. Dock bör kvalitetsronden ses 

över, både gällande underlaget och den avsatta tid man har vid varje besök samt 

vilken roll undersökningsledarna ska ha. Detta för att få en så rättvis bild av 

verkligheten som möjligt för att i sin tur kunna koppla ihop det med resultat 

från intervju och frågeformulär. Även i denna del så behöver information från 

undersökningsledare och enhetschef bli tydligare till medarbetare om varför 

ronden ska genomföras och dess syfte.  
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Kvalitetsundersökning Socialförvaltningen 2017 

 

Bilagor 
Bilaga 1 - ”Frågeformulär och intervju - sammanställning 

och anmärkning 
 

Bilagan avser samtliga enheters svar från frågeformulär och intervju. 

 

 

Bilaga 2 - ”Kvalitetsrond - sammanställning och 
anmärkning”. 
 

Bilagan avser samtliga enheters observationer från kvalitetsrond. 
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Bilaga 1. Frågeformulär och intervju 
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Skolgatan 
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Läsanvisningar 
 

 Denna bilaga visar respektive medarbetarbetargrupps egna svar från 
frågeformulär och intervju som här är sammanslagna. 

 Första kolumnen anger livsområde. 

 Andra kolumnen anger underkategori till livsområdet samt personalens 
svar från både frågeformulär och intervju som sedan slagits samman av 
undersökningsledarna.  

 Tredje kolumnen ”Anmärkning” visar på om det förekommer eventuell 
brist/anmärkning som undersökningsledarna kunnat se av svaren. 

 Fjärde kolumnen ”Åtgärd” lämnas tom som sedan kan användas av 
respektive enhet vid upprättande av eventuellt förändringsarbete. 

 På vissa svar finns en siffra angiven inom parentes, denna representerar 
det svar/upplevelse från en 5-gradig skala där 1 är ”dåligt” och 5 
är ”utmärkt”. 

 
 
 
 

Björklundsgatan 
 

Livsområde  Underkategori, svar av frågeformulär och 
intervju 

Anmärkning Åtgärd 

Personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemanning: 

 Åtta stycken ordinarie personal. Ingen 
uppgift på om bemanningskravet täcks. 

 Vid sjuk personal så handlar man efter 
kommunens policy. Detta system fungerar 
dåligt.  

 Vikarier finns att tillgå ibland och ibland 
inte. Det är svårt då vikarier går runt på 
flera arbetsplatser. På helg så vet personal 
inte vem man ska kontakta om ordinarie 
personal skulle behöva ringas in. 
 

Kommunikation: 

 (Gällande personalgruppens samarbete så 
finns inget svar ifyllt). De har en bra 
kommunikation i gruppen. De är två lag 
som pratar med varandra. 

 Vid intro av ny personal finns en 
handlingsplan. De träffar alltid vikarie 
innan de bokar intro för att känna om det 
känns bra. När vikarien gått bredvid så 
lämnar de över till chef som alltid har sista 
ordet om denne ska kunna bli bokad.  

 De har gemensamma träffar utöver APT 
vid behov.  

Fortsatt fråga om 
bemannings-krav? 
 
Kommunens 
policy, vad menas? 
Dåligt system, 
varför? 
 
Tydliggöra kring 
vik, speciellt på 
helg. 
 
 
 
Fortsatt fråga om 
samarbete. 
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 Det finns utrymme för överrapportering, 
minst 30 minuter då de sitter ner och 
pratar. 

 
Kunskap/utbildning: 

 Personalen har olika utbildningar men inte 
så mycket. Vissa är undersköterskor och 
vissa har utbildningar som är mer inriktade 
på neuropsykiatri. De tycker att kunskap 
finns i gruppen och de kompletterar 
varandra.  

 Personal delar med sig av sin kunskap till 
de andra i gruppen. 

 All personal har delegering.  
 
Relation mellan personal och boende: 

 Varje boende har kontaktansvarig utsedd. 
Vad som gäller kring detta följer de 
kommunens policy. 

 Personal har god kännedom om de 
boendes behov och stödbehov. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens 
policy, vilken? 

Boendet Fakta: 

 Gruppbostaden har åtta stycken 
lägenheter varav sju är uthyrda. 

 
Miljö/anpassning: 

 Personal tycker boendets miljö är trivsamt 
nu efter en renovering. Viss personal 
tycker det är för kallt och vissa tycker det 
är för varmt.  

 Gruppbostaden är väldigt bra anpassad, 
det finns bra utrymmen. Det 
gemensamma köket är dock inte anpassat 
efter de boende eftersom det inte är höj 
och sänkbart. De boende är inte anpassade 
efter varandra, de går inte ihop med 
varandra. Det allmänna köket är för litet, 
finns för få ytor att ställa saker på. I några 
lägenheter är det trångt i badrum då man 
använder lyft.  
 

8 stycken 
lägenheter? 7 st 
uthyrda, IVO okej 
med det? 
 
 
 
 
 
Försvårar 
delaktighet för 
boende i det 
gemensamma köket 
då det ej är 
anpassat.  
Trånga badrum, 
bostads-
anpassning? 
Finns det någon 
rutin för relationer 
mellan de boende? 

 

Dokumentati
on 

Skriva/läsa: 

 Händelser av vikt dokumenteras i Treserva 
och personal har kunskap om vad som är 
relevant att dokumentera. 

 All personal dokumenterar. 

 All personal läser i Treserva. 
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 Om dator är ur funktion ringer man IT.  
Fram tills det är i funktion så skriver de på 
papper och lägger in i efterhand.  

 
 
Avvikelser/tillbud: 

 Hantering av avvikelser/tillbud fungerar 
utmärkt (5 på skalan) men 
tillvägagångssättet fungerar sämre, 
personal behöver bli bättre på detta.  

 Personal hoppas att chef läser 
avvikelse/tillbud.  

 
 
 
Hur kan tillväga-
gångsättet för 
avvikelse/tillbud bli 
bättre? 
 
 
Chef återkoppla? 

Genomförand
e-plan: 

Allmänt: 

 Varje boende behöver få sin 
genomförandeplan uppdaterad under 
våren 2017. Det är den kontaktansvarige 
som har ansvar för detta.  

 Genomförandeplanen är mer användbar 
för personal än för de boende. De boende 
läser den inte. Personal läser då den 
uppdateras men inte efter det.  

 Genomförandeplanen är lättillgängliga och 
personal har utmärkt kännedom om dem 
(5 på skalan). 

 
Delaktighet/självbestämmande: 

 Både den boende och god man är med vid 
upprättandet/uppdatering av 
genomförandeplan. Den uppdateras en 
gång/år eller vid behov. 

 De boende är med, personal frågar och 
pratar. God man är också med. Eventuella 
kompletteringar går att ändra i efterhand 
om den boende önskar det.  

 De boende är alltid med vid 
upprättande/uppdatering av 
genomförandeplan efter egen förmåga. 
Hjälpmedel används för att öka 
delaktigheten.  

 

 
Uppdatering av gfp, 
rutin för 
regelbundenhet? 
 
 
 
Att de boende ej tar 
del av gfp.  
Personal läser för 
sällan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Säkerhet Larm: 

 Det finns larm, brandlarm, sänglarm och 
rörelselarm. Samtliga larm är nödvändiga. 
De har kontinuerlig kontakt med Per 
Hilding.  

 
Lex Sarah: 
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 Personal har god kännedom om lex Sarah 
(4 på skalan) och de får regelbunden 
information om rapporteringsskyldighet. 

 
Ombud/representanter: 

 Finns inget skyddsombud och ingen 
facklig representant, ingen i personalen 
vill. 

 
 
 
Brand/utrymning/risk: 

 Brandföreskrifter finns. Personal har något 
bristande kännedom om agerandet vid 
brand (3 på skalan). De har en tydlig 
utrymningsplan, dock svår att utföra. 

 Vid faror och risker så löser personal det. 
De ser över vad de kan göra annars 
kontaktar personal chef alternativt 
kontaktar arbetsterapeut.  

 
Regler: 

 Låsta delar på boendet finns – 
medicinskåp. 

 Gällande skydds och begränsningsåtgärder 
så finns det, de har åtgärder som t.ex. bälte 
i rullstol. Samtliga åtgärder som vidtagits 
har de boende gett samtycke till.  

 Trivselregler i det allmänna utrymmet 
finns. Inga oskrivna regler finns.  

 
Klagomål: 

 Klagomål från andra aktörer gällande 
säkerhet har personal inte fått. Om det 
skulle ske så skulle de kontakta chef och 
boka ett möte och reda ut det hela. 
Personal vet i nuläget inte var klagomål 
skulle dokumenteras.  

 

 
 
 
 
Inga representanter 
 
 
 
 
 
Bristande 
kännedom, se över 
utrymnings-planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trivselreglerna, 
vilka har tagit fram 
dem? Boende 
delaktiga i dem? 
 
Avsaknad av 
kunskap då det 
gäller var det ska 
dokumenteras.  

Sekretess Sekretess: 

 Sekretessbelagd information sker via 
Treserva. Sker även muntligt och via 
telefon t.ex. till sjuksköterska.  

 Förvaring och hantering av 
sekretessbelagd info förvaras i de boendes 
medicinskåp i respektive lägenhet. Det har 
aldrig hänt att sekretessbelagd info har 
kommit till boendet, den går nog till god 
man direkt.  

 
 
 
 
Ingen sekretess-
belagd info till 
boendet? Vad är 
sekretessbelagd info 
för personalen? 
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Själv-
bestämmande 
och 
delaktighet 

Självbestämmande: 

 Personal jobbar för att de boende får välja 
mat, aktiviteter, kläder m.m. Personal 
frågar de boende. Personal försöker få 
med de boende, kontaktansvarig gör saker 
med den som de är ansvariga för. De gör 
upp tillsammans med den boende om det 
är något som personal ska tänka på.  

 De boende för utrymme att vara 
självständiga i vardagen i det som går. 
Vissa är personalbundna men det finns tid. 
Vid tidsbrist händer det att personal gör 
för mycket som den boende egentligen 
kan. Ofta gör de boende detta själva.  

 
Företrädare: 

 Om boende behöver en företrädare så tar 
man hjälp av god man, anhöriga och 
personal. Personal tycker att det är synd 
att de inte har mer inflytande då de känner 
de boende väl. En del god man känner 
inte de boende så väl utan de gör gärna 
ärenden till boendet då den enskilde inte 
är hemma.  

 
Önskemål/klagomål: 

 De boende kan framföra sina 
önskemål/klagomål på olika sätt. Vissa har 
svårt att framföra medan andra har lättare 
för det. De boende blir erbjudna möten 
med chef om de vill framföra 
klagomål/önskemål. Personal försöker läsa 
av de boende om det är något som inte 
stämmer och försöker få de boende att 
berätta vad som är fel. 

 Personal hanterar önskemål/klagomål 
genom att försöka tillgodose dem. 

 Vid ett dilemma mellan de boendes 
självbestämmande och vad som är bra för 
deras välmående så tycker personal att 
detta är svårt. Det är beroende på vilken 
personal det är. Personal får luska. 
Personal får diskutera i personalgrupp 
samt tar hjälp från anhöriga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal tar över 
för mycket vid 
tidsbrist. 
 
 
 
 
 
Ökat inflytande 
från personal, 
samverkan med god 
man? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal svårt för 
dilemman, vad 
göra? Spelar roll 
vilken personal. 

 

Anhöriga 

 
Önskemål/klagomål/kunskap: 

 Personal bemöter anhörigas önskemål 
med ett leende. Personal försöker 
tillgodose dem.  

 Om personal får klagomål från anhöriga så 
försöker man lösa det genom 
kommunikation men de har dock inte 
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stött på det än. De boende har tidigare 
bott på institution så de anhöriga är väldigt 
nöjda ändå.  

 
 

 Önskemål dokumenteras inte alls men om 
det har att göra med den boende vid 
genomförandeplan så förs det in i den. Vid 
klagomål från anhöriga så vet personal inte 
var de ska dokumentera. De tar det med 
chef.  

 Personal tar vara på anhörigas kunskap. 
De pratar med de anhöriga och skriver 
upp.  

 
Anhörigstöd och samarbete: 

 Kontaktansvarig sköter kontakt med 
anhöriga.  

 Samarbetet med anhöriga fungerar bra. 

 Personal finns där för anhöriga, de vet att 
de kan ringa personal om de vill. Ibland är 
personal stöd om anhöriga är där på 
besök.  

 
 
 
 
 
 
Ingen 
dokumentation och 
vet ej vart det ska 
dokumenteras. 
 
 
 
 
 
 

Socialt 
samspel 
 

Umgänge: 

 Gällande gemensamt umgänge så får de 
som vill umgås med varandra göra det. De 
löser det själva. De spelar spel, gör olika 
aktiviteter, tar gemensamma promenader. 

 Om boende vill göra aktiviteter själv så 
tillgodoses detta. De boende kan enskilt 
baka, spela spel. Ibland delar personal upp 
aktiviteter på varannan helg så alla inte 
behöver åka samtidigt.   
 

Sociala relationer: 

 Det finns inga regler för besök eftersom 
det är deras egna hem. 

 För att bygga trygga relationer så är de 
boende ute och träffar människor, t.ex. 
åka till Berget så de får träffa andra. För 
att ha verktyg för socialt samspel så 
behöver personal alltid vara med. 
Personalen är deras verktyg, de försöker 
backa men flikar in vid behov.  

 
Boende löser det på 
egen hand, har de 
boende förmåga till 
det alla gånger? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal används 
som verktyg i vissa 
fall, vad händer om 
det är ny personal 
med? 

 

Fritid 

 
Fritid: 

 Personal har god kännedom om de 
boendes fritidsintressen, de boende kan 
även tala om vad de tycker om. Personal 
önskar att de boende skulle vara mer 
delaktiga. De försöker anpassa aktiviteter 

 
Personals åsikt om 
de boendes 
delaktighet vid 
aktiviteter.  
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efter de boende genom hjälpmedel och se 
till att buss finns. Personal uppmuntrar till 
aktivitet men vissa går inte att 
motivera/lura med.  

 Det finns möjlighet att göra enskilda 
fritidsaktiviteter. 

Personal försöker 
lura med.  

Hjälpmedel 
 

Hjälpmedel: 

 Personal får alltid instruktion om ett 
hjälpmedel från arbetsterapeuten. Dock så 
önskar de mer utbildning i lyftteknik och 
HLR, väldigt längesen de gick. 

 Personal blir inte erbjudna 
utbildning/fortbildning. 

 Det finns instruktioner att tillgå om hur ett 
hjälpmedel fungerar. 

 
Längesedan 
utbildning skedde 
kring 
lyftteknik/HLR. 
Ingen erbjudan om 
fortbildning. 

 

Kost 
 

Matlagning: 

 Möjlighet till egen matlagning finns. 

 All gemensam mat sköts i det allmänna 
köket. De boende kan vara med och ha 
vissa uppgifter som de klarar av, t.ex. 
passa ugnen, vispa och ha ansvar för 
timern. Vissa boende vill inte alls vara 
med.  

 
Självbestämmande: 

 De boende kan påverka vilken mat som 
lagas men det är svårt. Om personal 
erbjuder två helt olika alternativ så kan de 
boende välja. Personal behöver lirka fram 
vad de vill ha.  

 Man får själv välja om man vill äta med 
eller utan sällskap. 

 

 
 
De boende kan vara 
med på vissa saker 
men skulle kunna 
ökas vid bostads-
anpassning? Se 
anmärkning 
”boendet”. 

 

Omvårdnad/ 

hygien 

Basal hygien: 

 Personal har god kännedom om basala 
hygienrutiner. 

 De har ett hygienombud och denna sköter 
hygienronder. 

 Material gällande hygienrutiner fås genom 
hygienombud.  

 
Stöttning och respekt: 

 Den boende stärker sin tilltro till sin egen 
förmåga genom att göra det de kan. Vissa 
behöver stöd i enbart några moment och 
de som behöver fullt stöd får det.  
 

 Personal tänker på respekten genom att 
inte ha öppna dörrar vid t.ex. dusch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad är respekt för 
personal, är det 
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Personal frågar om det är rätt temperatur 
exempelvis. Vid intro av ny personal så 
frågar alltid personal de boende om den 
nya personalen får vara med. Personal 
respekterar alltid om den boende säger nej.  

 För att öka de boendes självbestämmande 
och delaktighet så frågar personalen de 
boende hur de vill ha det. 

enbart att skydda 
vid utsatta tillfällen 
som t.ex. dusch? 
 
 
Är de boende alltid 
införstådda vad de 
fått frågan om? 

 

 

 
Brogatan 

 
Livsområde  Underkategori, svar av frågeformulär och 

intervju 
Anmärkning Åtgärd 

Personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemanning: 

 De är nio stycken personal. 
Bemanningskravet täcks.  

 Vid sjukdom ringer de bemanningen och 
under helg så ordnar personal det själva. 
Detta systemet fungerar bra (4 på skalan).  

 Finns för få vikarier.  
 

Kommunikation: 

 Kommunikation i personalgrupp fungerar 
bra. Gott samarbete (5 på skalan). 

 De har inga personalträffar utöver APT, 
har ej fått avsatt tid för det. 

 Checklista finns vid intro av ny personal, 
har dock inte introducerat någon på 
länge.  

 Finns utrymme för överrapportering, 15-
30 min på schemat. Detta görs på 
kontoret, de använder sig av checklista 
vid rapporteringen. 

 
Kunskap/utbildning: 

 Utbildning finns men önskar mer, bland 
annat TAKK och demensutbildning.  

 Personal delar med sig av sin kunskap. 

 All personal har delegering. 
 
Relation mellan personal och boenden: 

 Personal har kännedom om de boendes 
behov och stöd.  

 Kontaktansvariga finns till alla boende 
och personal vet och följer riktlinjerna för 

 
 
 
 
 
 
För få vikarier. 
 
 
 
 
Inga personal-
träffar utöver 
APT. 
 
Hur går intro till 
utöver checklista? 
 
 
 
 
 
 
Önskar mer 
riktade 
utbildningar.  
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detta. Sköter även kontakten med 
anhöriga. 

 

Boendet Fakta: 

 Gruppbostaden har fyra stycken 
lägenheter och samtliga är uthyrda 

 
 
Miljö/anpassning: 

 I boendets miljö finns många brister med 
hänsyn till de boendes behov. Det är 
trånga utrymmen som inte är 
handikappanpassade. De har en uteplats 
som inte går att använda så som det 
önskas. Dålig luft. Lågt i tak. Om det står 
hjälpmedel i det allmänna utrymmet så 
finns det ingen plats för förbipasserande. 
Litet förråd, just nu kan personal inte 
utnyttja duschen eftersom de har behövt 
förvara städutrustning där. 

 Personal kan inte utföra sina 
arbetsuppgifter på ett säkert och 
tillfredsställande sätt på grund av 
utrymmesskäl. Till exempel så måste 
personal backa in i badrum vilket inte blir 
säkert varken för boende eller för 
personal.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Boendets 
utformning! 
Ingen säker miljö 
för de boende. 
 
 
 
 
 
 
 
Kan ej utföra 
arbetsuppgifter 
säkert.  
Arbetsmiljö! 

 

Dokumentation Skriva/läsa: 

 Skriver och läser i Treserva.  

 All personal dokumenterar och allt som 
skrivs tycker personal är relevant.  

 All personal läser i Treserva. 

 Om dator är ur funktion kontaktar de 
dataansvarig.  

 
Avvikelser/tillbud: 

 Kommer ej in. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer inte in - 
på vilket sätt, vad 
menas? 

 

Genomförande-
plan: 

Allmänt: 

 Varje boende har en aktuell 
genomförandeplan och kontaktansvariga 
har ansvar för upprättandet/uppdatering 
av dessa.  

 Genomförandeplanen är användbar, 
personal tittar regelbundet. Den behöver 
dock uppdateras. 

 
 
 
 
 
Gp behov av 
uppdatering, på 
gång? 
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 Genomförandeplaner är lättillgängliga 
och personal har utmärkt kännedom om 
dem (5 på skalan). 

 
Delaktighet/självbestämmande: 

 Både den boende och god man är med 
vid upprättandet av genomförandeplanen. 
Chef har också tidigare varit med på 
chefs önskemål. Genomförandeplanen 
uppdateras en gång/år eller vid behov. 

 Alla boende sitter med då den görs eller 
uppdateras och för att öka deras 
delaktighet så är god man eller anhörig 
också med.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Då chef är 
närvarande vid 
gp, finns 
samtycke från 
den boende? 
 
 

Säkerhet Larm: 

 De har ett brandlarm som är kopplat till 
Bergslagens räddningstjänst och vid 
behov finns personalarm (till personal) 
samt att det finns ett rörelselarm till en av 
de boende. Samtliga larm är relevanta, de 
har något larm som inte används just nu 
men personal vill ha det kvar i 
förebyggande syfte. De funderar även på 
om ett mattlarm skulle kunna vara 
aktuellt för en boende.  

 
Lex Sarah: 

 Personal har utmärkt kännedom om lex 
Sarah (5 på skalan). De får regelbunden 
information om detta via APT. 

 
Ombud/representanter: 

 Finns skyddsombud och facklig 
representant. 

 
Brand/utrymning/risk: 

 Brandföreskrifter finns. Personal har dålig 
kännedom om agerandet vid brand (1 på 
skalan). De har heller ingen tydlig 
utrymningsplan. 

 Vid faror och risker försöker man åtgärda 
detta. Personal tar det med berörda parter 
och de påminner även varandra om 
eventuella risker.  

 
Regler/rutiner: 

 Låsta delar på boendet finns – 
medicinskåp och förråd med kemikalier. 

 
Fortsatt 
fundering kring 
mattlarmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dålig kännedom 
om agerande vid 
brand! Avsaknad 
av 
utrymningsplan. 
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 De har madrasser i ett rum som ska vara 
mot självskadebeteende. Personal vet 
dock inte om den boende vill ha detta.  

 Det finns inga regler på boendet men det 
finns rutiner. Om en brukare har vaknat 
tidigt så får den lägga sig efter lunch. Det 
finns också oskrivna regler, t.ex. man ser 
till att sopor är slängda och att det ser 
rent och snyggt ut.  

 
Klagomål: 

 De har inte fått in några klagomål från 
aktörer utifrån.  

 

Personal vet ej 
om det finns 
samtycke från 
den boende. 
 
Samtycke från 
den boende till 
detta? 

Sekretess Sekretess: 

 Sekretessbelagd information sker via 
Treserva då det gäller uppgifter om de 
boende. De mailar även via vanlig mail då 
de bokar färdtjänst och då behöver de 
uppge den boendes personnummer.  

 Förvaring av sekretessbelagd info är inlåst 
i ett skåp. Sekretessbelagd info hålls 
åtskilt från varandra i Treserva. 

 
Systemet för att 
boka färdtjänst, 
utlämning av 
personuppgifter 
via vanlig mail.  

 

Själv-bestämmande 
och delaktighet 

Självbestämmande: 

 För att öka de boendes självbestämmande 
försöker de erbjuda dem två olika 
alternativ.  

 De boende är självständiga i den 
utsträckning som det går. 

 
Företrädare: 

 Om boende behöver en företrädare så tar 
man hjälp av god man och personal. 

 
Önskemål/klagomål: 

 En boende kan berätta sina 
önskemål/klagomål. De andra försöker 
personalen att läsa av. Personalen kan 
märka att något är fel men de tycker att 
det kan vara svårt att veta exakt vad. 
Personal försöker att hjälpa dem att få 
fram vad det är. 

 Personal hanterar önskemål/klagomål 
genom att ta upp det med övrig personal, 
med chef, med läkare mm. Detta 
dokumenteras. 

 Om ett dilemma uppstår som står mellan 
den boendes vilja och dennes välmående 
så är det den boende själv som får 
bestämma vad den vill göra. Personalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal läser av 
den boende, har 
all personal 
förmåga till detta? 
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får inte säga nej men försöker hitta andra 
lösningar eller avleda. Personal kan 
försöka påverka igen på nytt efter ett litet 
tag.  

Anhöriga 
 

Önskemål/klagomål/kunskap: 

 När det gäller önskemål från de anhöriga 
så är det inte så många boende som har 
några anhöriga. Personal försöker lösa 
och tillgodose de önskemål som finns.  

 Personal har inte fått in några klagomål 
från anhöriga.  

 Önskemål och klagomål från anhöriga 
dokumenteras i Treserva. 

 Personal tar vara på anhörigas kunskap, 
personal lyssnar på dem. De anhöriga 
känner sina nära bäst och de hjälper 
personalen att få de boende att vara 
trygga.  

 
Anhörigstöd och samarbete: 

 Det finns en kontaktansvarig utsedd för 
respektive boende som sköter kontakten 
med de anhöriga.  

 Samarbetet med anhöriga fungerar bra.   

 Personal jobbar med anhörigstöd genom 
samtal och har även anhörigträff med en 
boendes anhöriga.   

  

Socialt samspel 
 

Umgänge: 

 Gemensamt umgänge erbjuds t.ex. 
genom ”Vårat gäng”. Personal försöker 
ordna gemensamt umgänge. Dock är det 
ett problem då det inte alltid finns tillgång 
till buss. De har ett stort behov av att ha 
en buss med hiss. De skulle kunna göra 
fler saker om det fanns att tillgå. Då de 
flesta boende inte jobbar på dagen så 
skulle de kunna nyttja detta på dagtid 
men då finns dessvärre ingen buss att 
tillgå.  

 Om önskan finns att göra en aktivitet 
enskilt så försöker det tillgodoses. De 
boende får gå undan om de vill vara för 
sig själva. De kan ta promenader enskilt 
med personal t.ex. 

 
Sociala relationer: 

 Det finns inga regler för besök. 

 För att bygga trygga relationer försöker 
personal ordna sociala tillställningar på 
helgen. De dricker och äter gott. För att 

 
Avsaknad av buss 
försvårar 
gemensamt 
umgänge. 
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ge de boende goda verktyg för socialt 
samspel så använder de sig av 
bildschema, tecken och timstock. 
Personal skulle vilja använda sig mer av 
symboler.  

 

Det finns en vilja 
att börja med 
symboler, finns 
behov av mer 
kunskap? 

Fritid 
 

Fritid: 

 Personal har god kännedom kring de 
boendes fritidsintressen. De tycker om att 
åka buss, gå ut och gå, samt att åka på 
”Vårat gäng”. De boende följer med om 
man bestämmer något. De visar om de 
inte vill eller orkar. 

 Det finns ingen möjlighet att göra 
enskilda fritidsaktiviteter på grund av för 
lite personal eftersom det krävs hög 
bemanning då de boende är 
rullstolsburna.  

 
De boendes själv-
bestämmande vid 
aktiviteter. 
 
 
 
Ej möjlighet till 
enskilda fritids-
aktiviteter.  

 

Hjälpmedel 
 

Hjälpmedel: 

 Personals kunskap om 
hjälpmedel/arbetsmetoder är bra. De har 
gått utbildning i t.ex. lyftteknik och 
förflyttning.  

 Personal utbildas/fortbildas. 

 Det finns instruktioner att tillgå om hur 
ett hjälpmedel fungerar. 

  

Kost 
 

Matlagning: 

 Alla lägenheter är utrustade med kök 
dock måste all mat lagas i gemensamt kök 
med hänsyn till de boendes handikapp.  

 Personal lagar mat till alla i gemensamt 
kök. De boende kan sitta med och 
provsmaka. De boende hjälper till med 
det de kan.  
 

Självbestämmande: 

 De boende kan önska maträtter då 
matlistan görs.  

 Man får själv välja om man vill äta med 
eller utan sällskap. 

 

 
All mat måste 
lagas i gemensamt 
kök trots tillgång 
till eget. 

 

Omvårdnad/ 
hygien 

Basal hygien: 

 Personal har god kännedom om basala 
hygienrutiner.  

 De har ett hygienombud och hygienrond 
görs en gång/år.  

 Material gällande hygienrutiner går 
hygienansvarig igenom.  
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Stöttning och respekt: 

 Personal försöker stärka den boendes 
tilltro till egen förmåga genom att 
använda sig av tecken, bilder m.m. De 
boende får följa med att handla.  

 Personal tänker på respekt till de boende 
genom att inte klanka ner på dem. Man 
förbereder de boende och man behandlar 
de boende som man själv vill bli 
behandlad.   

 För att öka de boendes självbestämmande 
och delaktighet så berättar personal för 
dem vad som ska göras genom 
kommunikation och de boende visar vad 
de vill. Personal frågar dem i samtal.  

 
 
 
 
 
 
 
Behandlar de 
boende som man 
själv vill bli 
behandlad. 
 
 
Genom samtal 
med de boende, 
hur går det till? 

 

 

Odelbergsvägen 15 
 

Livsområde  Underkategori, svar av frågeformulär och 
intervju 

Anmärkning Åtgärd 

Personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemanning: 

 8 st personal. Bemanningskravet täcks 
men ojämn bemanning vilket drabbar de 
boende vid aktiviteter och utflykter. Man 
måste förlita sig på att de boende åker till 
anhöriga eller liknande över helgen.  

 Vid sjuk personal, om bemanningen inte 
skulle vara öppen så ringer de runt till de 
vikarier som finns. I nödfall ringer man 
in ordinarie personal. All personal kan 
inte bokningssystemet vilket hade varit 
bra. Tillvägagångssättet fungerar bra (4 
på skalan förutsatt att alla lär sig 
systemet). 

 Vikarier finns inte att tillgå vid alla 
tillfällen det behövs.  
 

Kommunikation: 

 Samarbetet i personalgruppen fungerar 
utmärkt (5 på skalan). Personalen har en 
bra kommunikation och det är högt i tak. 
Vissa kommunicerar mer än andra. Om 
det inte går vid vissa speciella tillfällen så 
går man via chefen, dock händer det 
mycket sällan. 

 Vid intro av ny personal använder man 
sig av vikariepärm som uppdateras med 
jämna mellanrum. 

 
Ojämn 
bemanning. 
Personal förlita sig 
på anhöriga. 
 
 
All personal 
saknar kunskap 
om boknings-
systemet. 
 
 
 
 
För få vikarier.  
 
 
 
Vissa speciella 
tillfällen som 
kommunikation 
brister mellan 
personal. Varför? 
 
 
Hur går intro till 
praktiskt? 
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 Man har planeringsdag varje kvartal som 
är utöver APT. 

 Dialog om vad som hänt under ett pass 
tas upp under överrapporteringen mellan 
arbetspassen. Detta är inlagt i schemat 
minst 15 min. Vardagar finns det mer tid 
för att rapportera och på helgkvällar 
upplevs 15 min som för kort. 

 
Kunskap/utbildning: 

 All personal har relevant utbildning. De 
har olika varianter av utbildning, bland 
annat USK, fritidspedagog och 
förskolelärare. De önskar mer 
fortbildningar där stora delar av gruppen 
kan gå då de tycker de är svårare med 
tiden att få uppdatering när bara en 
personal gått utbildning t.ex. De vill även 
ha större samarbete med andra 
gruppbostäder.  

 Personal delar med sig av sin kunskap till 
de andra i gruppen. Går igenom problem 
tillsammans. 

 All personal har delegering.  
 
Relation mellan personal och boenden: 

 Varje boende har kontaktansvariga 
utsedda och personalen vet vad det 
innebär att vara detta. 

 Personal har god kännedom om de 
boendes behov och stöd. 

 

 
 
Upplevs som för 
kort tid för 
rapportering på 
helgkvällar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Önskan om mer 
fortbildning och 
fler som får gå. 
Fortsatt tanke på 
samarbete med 
andra bostäder.  

Boendet Fakta: 

 Gruppbostaden har sex stycken 
lägenheter och samtliga är uthyrda. 

 
Miljö/anpassning: 

 Personal tycker boendets miljö är mycket 
trivsam. Dock tycker de att det är dålig 
luft och kallt. Det är ett litet kontor och 
det blir svårigheter då man saknar bärbar 
telefon.  

 Gällande personals förmåga att utföra sin 
arbetsuppgifter så är köken i de boendes 
lägenheter för trånga och dåliga. De är 
dåligt anpassade för att kunna stötta de 
boende i kökssituationer, diskhon är 
grund. Det är dåliga arbetsytor i de 
boendes kök. Diskmaskin i lägenheterna 
skulle vara ett hjälpmedel.  
 

 
 
 
 
 
Dålig luft, kallt. 
Litet kontor, 
avsaknad av 
bärbar telefon.  
 
Kök i 
lägenheterna ej 
bostads- 
anpassade.  
Arbetsmiljö och 
dåliga 
förutsättningar för 
boendes 
delaktighet.  
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Dokumentation Skriva/läsa: 

 Händelser av vikt dokumenteras och 
personal vet vad som är relevant att 
dokumentera. 

 All personal dokumenterar. 

 All personal läser i Treserva. 

 Om dator är ur funktion så finns ingen 
rutin för hur man ska göra. 

 
Avvikelser/tillbud: 

 Hanteringen av avvikelser och tillbud 
fungerar utmärkt (5 på skalan) 

 Avvikelser och tillbud skrivs i Treserva 
och i KIA. Chef läser dessa och sedan 
vet vi inte mer. 

 
 
 
 
 
 
Avsaknad av rutin 
gällande om dator 
är ur funktion.  
 
 
 
 
Återkoppling från 
chef? 

 

Genomförande-
plan: 

Allmänt: 

 Varje boende har en genomförandeplan 
men alla är inte uppdaterade. 
Kontaktansvarig har ansvar för 
upprättandet/uppdatering av dessa.  

 Användbarheten av 
genomförandeplanen fungerar dåligt. Allt 
finns inte med i den samt att det vore bra 
om det fanns en helhetsbild utan att 
behöva skriva ut den. Det är otydligt hur 
det ska fungera med genomförandeplan 
kontra strukturmapp. 

 Genomförandeplanen är lättillgängliga 
och personal har utmärkt kännedom om 
dem (5 på skalan). 

 
Delaktighet/självbestämmande: 

 Den boende deltar i möjligaste mån vid 
upprättande/uppdatering av 
genomförandeplanen. God 
man/förvaltare/anhörig bjuds in om den 
boende vill det. Genomförandeplanen 
uppdateras olika mycket, ofta vid 
önskemål från den boende. 

 För att ta hänsyn till den boendes 
självbestämmande vid 
upprättandes/uppdatering av 
genomförandeplan så deltar de boende i 
möjligaste mån och anhöriga/god man är 
med om de boende vill det.  

 Den boende är delaktig på olika sätt, t.ex. 
deltar tillsammans med anhörig/god 
man eller har ett eget samtal med 
kontaktansvarig före eller efter 
uppdateringen. 

 
Alla gp ej 
uppdaterade, 
gjorts? 
 
 
Användbarheten 
fungerar dåligt. 
För dålig 
helhetsbild. 
Strukturmapp? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppdatering av gp 
olika mycket, vad 
är minimum? 
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Säkerhet Larm: 

 En boende har dörrlarm på natten. 
 
Lex Sarah: 

 Personal har utmärkt kännedom om lex 
Sarah (5 på skalan). De får regelbunden 
information om rapporteringsskyldighet. 

 
Ombud/representanter: 

 Det finns skyddsombud och facklig 
representant. 

 
Brand/utrymning/risk: 

 Brandföreskrifter finns. Personal har 
utmärkt kännedom om agerandet vid 
brand (5 på skalan). Dock har de boende 
olika kompetenser i förståelsen av hur 
man agerar vid brand. De har en tydlig 
utrymningsplan.  

 Vid faror och risker larmar eller varnar 
personal. Personal gör en 
tillbudsanmälan i KIA och avvikelser i 
Treserva. 

 
Regler: 

 Låsta delar på boendet finns inte. 

 Gällande skydds- och 
begränsningsåtgärder så har en boende 
dörrlarm på nattetid som viss personal 
anser som kränkande. Strömmen till ett 
av de boendes kök är avstängt. Det finns 
även en porttelefon vid entrén som är ett 
skydd för att vem som helst inte ska 
kunna ta sig in.  

 Regler finns – trivselregler. Dessa har de 
boende själva beslutat om att de vill ha 
på ett husmöte. Det ska inte ske några 
bytesaffärer mellan boenden eller mellan 
personal och boende. Finns inga 
oskrivna regler.  

 
Klagomål: 

 Behandling av klagomål från aktörer 
utifrån gällande säkerhet tas upp med de 
berörda. Det dokumenteras i Treserva.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inga låsta delar 
alls, förvaring av 
medicin? 
 
Kränkande larm, 
finns samtycke 
från boende 
gällande avstängd 
ström? 

 

Sekretess Sekretess: 

 Sekretessbelagd information sker via 
Treserva. Kan ske över telefon också 
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men då stänger man dörren till kontoret, 
nackdelen då är att det är mycket lyhört.  

 Förvaring och hantering av 
sekretessbelagd info hålls inlåst i egna 
pärmar. En del info låses in och en del 
info skriva i Treserva. 

Lyhört kontor.  

Själv-bestämmande 
och delaktighet 

Självbestämmande: 

 Försöker tillgodose det så mycket som 
möjligt. Det sker genom samtal, 
återkoppling och man utgår från 
genomförandeplanen.  

 De boende är självständiga i vardagen. 
 
Företrädare: 

 Om boende behöver en företrädare så 
tar man hjälp av personal, anhöriga och 
god man. De flesta har ett gott stöd från 
anhöriga. En boende har personalen som 
stöd. 

 
Önskemål/klagomål: 

 De boende pratar med personalen och 
de har husmöten. Delaktighetsmodellen 
finns också men den fungerar tyvärr inte 
i nuläget eftersom det inte finns några 
vägledare än som kan hålla i det på 
denna gruppbostad. Man har också 
kommunikation mellan olika aktörer. 

 Personal hanterar önskemål/klagomål på 
olika sätt, man försöker tillgodose deras 
önskningar.  

 Vid ett dilemma mellan de boendes 
självbestämmande och vad som är bra 
för deras välmående så tar man upp det i 
diskussion. Personal försöker stötta i viss 
mån och i rätt riktning. Personal hänvisar 
till förvaltare i en boendes fall. I sista 
steget så använder man makt efter att 
man diskuterat med alla inblandad parter 
(anhöriga, den boende, chef mm). 

 
Utgår från gp, 
dock anser 
personal de som 
bristfälliga, se 
anmärkning under 
”genomförandepl
an – allmänt” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delaktighets-
modellen fungerar 
ej ännu.  
 
 
 
Olikhet i hur 
personal hanterar 
önskemål/ 
klagomål. 
 
 
 
 
 
Använder makt 

 

Anhöriga 
 

Önskemål/klagomål/kunskap: 

 Personal lyssnar på anhörigas önskemål, 
man är lyhörd för deras önskemål. Tar 
vidare frågan till chef, sköterska mm.  

 Om personal får klagomål från anhöriga 
så lyssnar man, man är lyhörd och man 
kan ta frågan vidare till chef. 

 Önskemål/klagomål från anhöriga 
dokumenteras i Treserva. 
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 Personal är mycket duktiga på att lyssna 
på anhöriga. Personal frågar de anhöriga 
om man undrar över något. De anhöriga 
är experterna och de är en stor tillgång.  

 
Anhörigstöd och samarbete: 

 Personal har daglig kontakt med 
anhöriga. 

 Samarbetet med anhöriga fungerar bra, 
även nattpersonal har gott samarbete 
med anhöriga.  

 Gällande anhörigstöd så finns personal 
där för de anhöriga. Det finns en 
broschyr om anhörigstöd som personal 
lagt ut som man kan ta. De har särskilda 
möten med viss boendes anhöriga en 
gång i månaden. Skulle behöva ha mer 
anhörigträffar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utöka 
anhörigträffar? 

Socialt samspel 
 

Umgänge: 

 Gemensamt umgänge mellan de boende 
tillgodoses.  

 Om boende vill göra aktiviteter själva så 
tillgodoses det när det gäller tiden men 
inte ekonomiskt. Innan de boende 
flyttade in så hade alla ledsagning som 
fick ersättning. Personal har nu inte fått 
några medel för att kunna göra allt som 
de boende önskar. Då måste personalen 
göra egna utlägg. 

 
Sociala relationer: 

 Det finns inga regler för besök. 

 För att bygga trygga relationer görs det 
genom att ha samtal, gemensamma 
aktiviteter, husmöten och åker till Vårat 
gäng. Personal tillgodoser möjligheten till 
att skapa verktyg för sociala samspel. 
Personal upplever dock att de inte kan 
vara ett stöd för de boende vid t.ex. 
sociala medier eftersom man inte har 
någon inblick i det.  

 

 
 
 
Ekonomiska biten 
gällande enskilda 
aktiviteter då 
personal gör eget 
utlägg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal svårt att 
ge stöd vid sociala 
medier. 

 

Fritid 
 

Fritid: 

 Personal har god kännedom om de 
boendes fritidsintressen. De finns 
dokumenterade i genomförandeplanen. 
Personal stöttar de boende så mycket de 
kan, när de boende vill göra vissa 
aktiviteter som kostar pengar så kan 

 
 
 
 
Personal svårt att 
stötta av 
ekonomiska skäl. 
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personal ha svårt att stötta då de behöver 
betala själva.  

 Det finns möjlighet att göra enskilda 
fritidsaktiviteter, planering krävs då. 

 
 
 

Hjälpmedel 
 

Hjälpmedel: 

 Kunskap om hjälpmedel och 
arbetsmetoder är bra.  

 Personal utbildas/fortbildas för att utöka 
sina kunskaper om olika 
hjälpmedel/arbetsmetoder. 

 Det finns instruktioner att tillgå om hur 
ett hjälpmedel fungerar. 

  

Kost 
 

Matlagning: 

 Möjlighet till egen matlagning finns. 

 Man lagar inga gemensamma måltider på 
boendet. Någon enstaka gång kan det 
ske.  

 
 
Självbestämmande: 

 De boende kan påverka helt vad de vill 
äta då de bestämmer måltider själva.  

 Man får själv välja om man vill äta med 
eller utan sällskap. 

 

 
 
Enstaka tillfällen, 
vad önskar de 
boende? 

 

Omvårdnad/hygie
n 

Basal hygien: 

 Personal har god kännedom om basala 
hygienrutiner. 

 Det är oklart om de har ett hygienombud 
och inga hygienronder har gjorts. 

 Material gällande hygienrutiner finns.  
 
Stöttning och respekt: 

 Personal stöttar de boende på ett positivt 
sätt. Man uppmuntrar och erbjuder hjälp 
då det behövs. Personal kan vara ett 
sällskap vid vissa situationer. De jobbar 
med händerna på ryggen och de lyfter 
det som fungerar.  

 Gällande respekt så ska man vara en 
medmänniska. Personal är ingen 
mamma, lärare mm. Man vill arbeta så 
men ibland kan det bli fel. Man ska lägga 
nivån efter boendes förmåga.  

 När de boende får stöd från personal så 
handlar det om respekt. Personalen 
ställer frågor som ”vill du ha hjälp” 
istället för att säga vad som ska göras.  

 
 
 
Oklart om 
hygienombud 
finns, inga 
hygienronder har 
gjorts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När brister det 
(”blir fel”) 
gällande hur man 
vill arbeta gällande 
respekt? 
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Skolgatan 
 

Livsområde  Underkategori, svar av frågeformulär och 
intervju 

Anmärkning Åtgärd 

Personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemanning: 

 Nio stycken ordinarie personal och 
bemanningskravet täcks.  

 Vid sjuk personal så rings bemanningen i 
första hand annars löser personal det på 
egen hand och detta system fungerar 
utmärkt.  

 Gällande vikarier så fungerar det ibland, 
ibland inte. De vikarier som finns är 
ibland uppbokade på andra ställen. 
 

Kommunikation: 

 Personalgruppens samarbete och 
kommunikation fungerar utmärkt (5 på 
skalan). De tycker att de har en öppen 
kommunikation. 

 Vid intro av ny personal använder man 
sig av checklista. 

 Har inga gemensamma träffar utöver 
APT p.g.a att chef inte informerat om 
detta.  

 Dialog om vad som hänt under ett pass 
tas upp under överrapporteringen mellan 
arbetspass. Detta är inlagt i schemat 
minst 15 min.  

 
Kunskap/utbildning: 

 All personal har relevant utbildning men 
de tycker alltid att vidareutbildning är 
intressant. Får dock lite dålig info om 
vad som finns. De upplever att de får 
utbildning vid behov men att det nu var 
längesen några gick. 

 Personal delar med sig av sin kunskap till 
de andra i gruppen.  

 All personal har delegering. 
 
Relation mellan personal och boenden: 

 Varje boende har två kontaktansvariga 
utsedda och personalen vet vad det 
innebär att vara detta.  

 Personal har god kännedom om de 
boendes behov och stöd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fungerar enbart 
delvis med 
vikarier.  
 
 
 
 
 
 
 
Hur går intro till 
praktiskt? 
 
Inga träffar utöver 
APT 
 
 
 
 
 
 
 
Intresse om 
vidareutbildning 
finns.  
Bristande info om 
vad som finns att 
tillgå.  
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Boendet Fakta: 

 Gruppbostaden har sex stycken 
lägenheter och samtliga är uthyrda. 
 

Miljö/anpassning: 

 Personal tycker boendets miljö är mycket 
trivsam. Dock tycker personal att det är 
små personalutrymmen. Finns ej egna 
klädskåp att tillgå. Kan ej låsa in boendes 
pärmar. 

 Anpassning av boendet har fixats efter 
hand och efter behov. De boende lämnas 
utrymme att själv säga hur de vill ha det.  
 

 
 
 
 
 
Små personal-
utrymmen.  
Kan ej låsa in 
boendes pärmar.  

 

Dokumentation Skriva/läsa: 

 Händelser av vikt dokumenteras i 
Treserva och personal har kunskap om 
vad som är relevant att dokumentera.  

 All personal dokumenterar inte, detta är 
upp till var och en.  

 Personal vet inte om alla anställda läser i 
Treserva.  

 Om dator är ur funktion så ringer man 
IT.  

 
Avvikelser/tillbud: 

 De använder sig av Treserva och tycker 
systemet fungerar utmärkt (5 på skalan).  

 Avvikelser och tillbud skickas till chef.  

 
 
 
 
All personal 
dokumenterar ej.  
Vet ej om all 
personal läser.  

 

Genomförande-
plan: 

Allmänt: 

 Varje boende har en aktuell 
genomförandeplan och kontaktansvarig 
har ansvar för upprättandet/uppdatering 
av dessa.  

 Genomförandeplanen är användbar och 
strukturmappar ska även införas.  

 Genomförandeplanen är lättillgänglig 
och personal har god kännedom om dem 
(4 på skalan).  

 
Delaktighet/självbestämmande: 

 Både den boende och god 
man/förvaltare/anhörig bjuds in att vara 
med vid upprättande/uppdatering av 
genomförandeplanen. Den uppdateras 
en gång/år eller vid behov.  

 Om den boende själv inte har något 
verbalt tal så hjälper personal till med att 
läsa av denne. Personal låter den boende 
vara delaktig så långt som möjligt. Sedan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34



Degerfors kommun 
Datum 
2017-12-19 

  
SN 32-2018/1:1 

Sida 
24(28) 

 

 

får denne stöd från personal genom att 
lirka och övertala.  

 Alla boenden har inte själva förmåga att 
framföra sina åsikter och synpunkter. 
För att öka delaktigheten använder man 
sig av deras anhöriga och bilder mm.  

 

Personal läser av 
den boende. 
Stöd i form av 
övertalning. 
 
 
 
 
 
 
 

Säkerhet Larm: 

 Finns dörrlarm, rörelselarm, 
säkerhetslarm, epilepsi-larm och 
babyvakt. Alla larm är relevanta och har i 
nuläget inte behov av några andra. Har 
tagit bort de som inte användes.  

 
Lex Sarah: 

 Personal har utmärkt kännedom om lex 
Sarah (5 på skalan) men upplever att de 
ej får regelbunden information om 
rapporteringsskyldighet.  

 
Ombud/representanter: 

 Det finns skyddsombud och facklig 
representant.  

 
Brand/utrymning/risk: 

 Brandföreskrifter finns. Personal har 
något bristande kännedom om agerandet 
vid brand (3 på skalan). De har en tydlig 
utrymningsplan.  

 Vid faror och risker diskuterar man det i 
personalgrupp eller direkt med berörd 
part. Alternativt går vidare med det till 
chef.  

 
Regler: 

 Låsta delar på boendet finns - mediciner, 
pengar och förråd med rengöringsmedel 
osv.  

 Boendes garderober är låsta efter 
önskemål från dem själva.  

 Regler finns - om mobilförbud, inte vara 
dumma mot varandra, sköta sin lägenhet. 
Finns även oskrivna regler som är efter 
de boendes önskan.  

 
Klagomål: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Får ej 
regelbunden 
information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bristande 
kännedom om 
agerande vid 
brand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur uppkom 
reglerna och finns 
samtycke från 
boende? 
Oskrivna regler. 
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 Behandling av klagomål från aktörer 
utifrån lyfter personalen med chefen om 
de inte kan lösa det själva direkt i 
gruppen. Pratar även direkt med den 
som lämnat klagomål samt med 
anhöriga. Klagomålen dokumenteras i 
Treserva.  

 

Sekretess Sekretess: 

 Sekretessbelagd information sker via 
Treserva, men även genom mail, samtal 
och telefon. Dock ej personliga saker 
genom vanliga mailen.  

 Förvaring och hantering av 
sekretessbelagd info sker i Treserva. 
Detta innebär även att informationen 
hamnar åtskilt från varandra.  

  

Själv-bestämmande 
och delaktighet 

Självbestämmande: 

 Försöker tillgodose detta genom 
kommunikation och husmöten. De 
boendes delaktighet i vardagen ökas 
genom kommunikation.  

 De boende är självständiga i vardagen i 
den mån de kan.  

 
Företrädare: 

 Om boende behöver en företrädare så 
tar man hjälp av föräldrar samt personal 
som känner dem väl.  

 
Önskemål/klagomål: 

 De boende pratar och visar sina 
önskemål/klagomål. Anhöriga kan också 
framföra sina åsikter ibland.  

 Personal hanterar önskemål/klagomål 
genom att anpassa sig efter dem.  

 Om den boendes och de anhörigas 
önskemål går isär så går personal på den 
boendes önskan.  

 Vid ett dilemma mellan de boendes 
självbestämmande och vad som är bra 
för deras välmående så går personal in 
och styr upp och bromsar om de anser 
att det kan vara en risk och det beror på 
vilka konsekvenser det kan ha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal gå in och 
styra upp och 
bromsa, på vilket 
sätt görs det, med 
respekt? 

 

Anhöriga 
 

Önskemål/klagomål/kunskap: 

 Personal lyssnar på anhörigas önskemål 
men går i första hand på den boendes 
önskan.  
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 Om personal får klagomål från anhöriga 
så lyssnar man eftersom det är de som 
känner de boende bäst. Personal anser 
att det är avgörande om klagomålet även 
delas av den boende.  

 Önskemål och klagomål från anhöriga 
dokumenteras i Treserva.  

 Personal tar vara på anhörigas kunskap 
genom möten vid genomförandeplan 
och man lyssnar på de anhöriga.  

 
Anhörigstöd och samarbete: 

 Personal har daglig kontakt med 
anhöriga. (Se enkät för tolkning av svar 
gällande anhörigkontakt). 

 Samarbetet med anhöriga fungerar bra, 
de har nu fått förtroende för personalen. 
Det har det varit en process för de 
anhöriga att släppa taget om sina 
närstående.  

 Personal har extra möten med anhöriga, 
har fått detta beviljat av chef efter att det 
funnits behov.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidare fråga om 
detta, svårtolkat 
svar. 

Socialt samspel 
 

Umgänge: 

 De boende får umgås med varandra om 
de vill men ska knacka och fråga innan 
de går in till varandra.  

 Om boende vill göra aktiviteter själva 
görs det i egna lägenheter, de kan ta 
promenader eller göra aktiviteter på egen 
hand. 

 
Sociala relationer: 

 Det finns inga regler för besök eftersom 
det är deras egna hem.  

 För att bygga trygga relationer och att ha 
verktyg för socialt samspel använder man 
sig av kommunikation om hur man beter 
sig, social träning, genom bildschema. 
Personal har även förslag på att börja 
med sociala berättelser då de tror att det 
kan vara något bra för de boende.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation 
om hur man beter 
sig, hur görs 
detta? 
 

 

Fritid 
 

Fritid: 

 Personal har fått information då de 
boende flyttat in gällande deras 
fritidsintressen. Vissa boenden kan säga 
till om vad de tycker om. De boende är 
delaktiga om fritidsaktiviteter genom 
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husmöten. Delaktigheten till detta 
upplevs inte som något problem.  

 Det finns möjlighet att göra enskilda 
fritidsaktiviteter då personal täcker upp.  

Hjälpmedel 
 

Hjälpmedel: 

 Kunskap om hjälpmedel och 
arbetsmetoder finns inom 
personalgruppen efter erfarenhet från 
tidigare arbeten. De använder 
bildscheman, viss personal kan mer om 
detta än andra men all personal kan göra.  

 Personal utbildas/fortbildas för att utöka 
sina kunskaper om olika 
hjälpmedel/arbetsmetoder.  

 Det finns instruktioner att tillgå om hur 
ett hjälpmedel fungerar.  

 
Ojämn kunskap i 
personalgrupp om 
bildscheman.  

 

Kost 
 

Matlagning: 

 Möjlighet till egen matlagning finns, den 
sker då i boendes egna lägenheter 
tillsammans med personal.  

 Möjlighet till matlagning i gemensamt 
kök finns. Personal tycker att det är roligt 
att laga gemensamma måltider och de 
boende får vara med om de vill. 
Boenden hjälper till att duka. Personal 
tycker att det då är viktigt att tänka på 
hygienen.  

 
Självbestämmande: 

 De boende kan påverka vilken mat som 
lagas genom husmöten. Om de inte 
tycker om/vill ha så erbjuds de något 
annat.  

 Man får själv välja om man vill äta med 
eller utan sällskap.  

 

  

Omvårdnad/hygie
n 

Basal hygien: 

 Personal har god kännedom om basala 
hygienrutiner.  

 De har ett hygienombud och 
regelbundna hygienronder.  

 Material gällande hygienrutiner sköts av 
hygienombudet.  

 
Stöttning och respekt: 

 Personal försöker få de boende att göra 
det de kan. Många av de boende har bott 
hemma länge och är inte vana att hjälpa 
till. 
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 Personal tänker på t.ex. insynsskydd och 
de behandlar brukarna som de själva vill 
bli behandlade.  

 De boende får vara med och bestämma 
vid stöd från personal genom 
kommunikation, de får säga vad de vill 
och inte vill. Personal är där för de 
enskildas skull.  

Behandlar de 
boende som de 
själva vill bli 
behandlade! 
 
Är 
kommunikation 
på rätt nivå så de 
bonde har 
möjlighet att 
förstå? 
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Brogatan 
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Läsanvisningar 
 

 Denna bilaga visar de observationer och anmärkningar som 
undersökningsledarna uppmärksammade då det gjordes besök på 
respektive gruppbostad. 

 Första kolumnen anger livsområde. 

 Andra kolumnen anger underkategori till livsområdet samt 
undersökningsledarnas sammanställda iakttagelser från ronden. 

 Tredje kolumnen ”Anmärkning” visar på om det förekommer eventuell 
brist/anmärkning som undersökningsledarna kunnat se vid ronden.  I 
vissa rutor i denna kolumn förekommer en stjärna (*). Denna betyder 
att ingen anmärkning kunde göras med anledning av att ronden inte gav 
något tillfälle att observera händelsen i gällande underkategori. 

 Fjärde kolumnen ”Kopplat till frågeformulär/intervju” anger om 
kvalitetsrondens svar stämmer överens med personalens egna svar från 
frågeformulär och intervju. 

 
 
 

 
Björklundsgatan 

 

Livsområde Underkategori och svar Anmärkning Kopplat 

till 

frågeform

ulär/ 

intervju 

Personal Styrkor: 
Personal är omtänksam mot de boende. De är även 
lugna och avslappnade. 
 

  

 Stämning: 
Bra stämning i personalgruppen, god och lugn. 
  

  

 Kommunikation: 
Personal pratade inte så mycket med varandra, de 
vände sig främst till de boende när de pratade. Inte 
så mycket ”kallprat” mellan personal. 
 

Finns en risk 
att något 
missas om 
man inte 
stämmer av 
med 
varandra. 

Oklart om 
det 
stämmer. 

 Samarbete:  
Personal verkar vara inarbetade med vad som ska 
göras. 
 
Det gick ej att göra fullständig observation under 
ronden då de boende ej samtyckt till att få besök i 
sina lägenheter. 
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 Introduktion för ny personal: 
De hade information för ny personal på en stor 
anslagstavla inne på kontoret. 
Ej uppdaterad information på anslagstavlan. 

Ej 
uppdaterad 
information. 

 

 Överrapportering: 
Inget turbyte skedde under tiden det var rond. 

 
* 

 

 

Boendet Boendets miljö och utformning: 
Stora luftiga utrymmen med högt i tak. 
 
En boende ville visa sin lägenhet (trots att denne 
först sagt nej till besök).  
I lägenheten var det bra och stora ytor, bra plats för 
att göra saker i köket. Trångt badrum. 

Trånga 
badrum kan 
försvåra 
personals 
arbete med 
stöttning till 
boende. Kan 
även vara 
svårt att få 
plats med 
hjälpmedel 
som kan 
behövas. 

Stämmer. 

 

Dokumentation i 
Treserva 

Dokumentation, händelser av vikt: 
Finns mycket få anteckningar. Personal har 
sammanslagit en längre tidsperiod och gjort en 
sammanfattande anteckning.  
 
 

Det 
dokumentera
s inte alltid 
händelser av 
vikt när dessa 
sker. 
 
Få 
anteckningar. 

Stämmer 
ej. 

 Dokumentation av all personal: 
Nej, viss personal dokumenterar inte. 
Över lag få anteckningar från samtlig personal. 
 

Alla 
dokumenterar 
inte. 
 
Få 
anteckningar. 

Stämmer 
ej. 

 Eget tyckande: 
Personal skriver ibland med eget tyckande där de 
anger sina egna uppfattningar om den enskildes 
välmående. 
 

Använder 
egna 
värderingar. 

Stämmer 
ej. 

 

Genomförande-
plan 

Uppmärksammats vid rond i Treserva: 
Genomförandeplaner ej uppdaterade. De är inte 
skrivna på detaljnivå samt få inga mål angivna. 
 

Genomföran
deplaner ej 
uppdaterade. 
Bristande i 
mål och 
detalj. 

Stämmer 
ej. 
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Säkerhet Uppmärksammats under rond: 
Epilepsi-larm hos en boende kunde höras vid rond. 
Entrédörren är låst. 
  

Låst 
entrédörr. 
Finns 
samtycke eller 
har alla 
boende 
möjlighet att 
öppna på 
egen hand. 

 

 

Sekretess Synlig sekretessbelagd information: 
Signeringslista med personuppgifter för medicin 
fanns synligt på bänk i gemensamt kök. 
Finns info om de boende synligt uppsatt på 
personalens kontor. 
  

Synlig 
information 
finns. 

Stämmer 
ej. 

 

Bemötande utifrån: Utifrån samtal, samtalston och dialog: 
Vänlig och mjuk samtalston. 
   

  

 Utifrån integritet och respekt: 
Bra bemötande, en boende frågade samma fråga 
många gånger. Personal bemötte den boende 
med respekt och svarade lugnt alla gånger. 
 

  

 Utifrån enskilds självbestämmanderätt: 
De boende får välja själva vad de vill göra. Vid 
ronden valde de flesta att vara inne i sina 
lägenheter. Någon var ute med personal i 
gemensamt utrymme. 
Vid matsituation frågade personal vad de boende 
ville ha att äta och vart de ville sitta under 
måltiden. 
 

  

 Utifrån den enskildes delaktighet: 
Under ronden så var de boende inte så delaktiga. 
Vid maten så satte sig de boende vid matbordet 
och inväntade personal samt det de skulle äta. 
Det upplevdes som en  invand rutin från de 
boende att det går till på det sättet. 
 

Se över de 
boendes 
delaktighet. 

 

 Boendes trygghet med personal: 
De boende upplevs trygga med personalen. 
  

  

 Lyhördhet och närvaro av personal: 
Personal är lyhörd och närvarande i det stora 
hela. 
Under rond ville personal vända 
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uppmärksamheten till oss undersökningsledare, 
så det gav inte riktigt en rättvis bild av 
verkligheten då det var en annorlunda situation 
att ha oss där mot vad personal är van vid. 
 

 Personals förståelse och hänsyn till de boendes 
behov och funktionsnedsättning: 
Personal tar hänsyn till de boendes behov och 
har en god förståelse av det vi kunde se. 
 

  

 

Självbestämmande 
och delaktighet 

Boendes möjlighet till självständighet: 
Ej möjligt att göra bedömning på då inga 
samtycken till besök i de boendes lägenheter 
godkänts av dem. 
 

 
* 

 

 

Anhöriga Anhörigstöd och kontakt: 
Rond gav inget tillfälle att uppmärksamma något 
om detta. 
 

 
* 

 

 

Socialt samspel  Uppmärksammats vid rond: 
De boende håller sig för sig själva, mestadels i 
sina lägenheter. Inget socialt umgänge mellan de 
boende under tiden ronden gjordes. 
    

  

 

Fritid Uppmärksammats vid rond: 
När rond gjordes kunde vi inte se något av detta. 
 

 
* 

 

 

Hjälpmedel Uppmärksammats vid rond: 
Även fast de boende inte gett godkännande till 
besök så bjöd en boende in undersökningsledare 
ändå. Där uppmärksammades sänggrindar, 
höj/sänkbar säng, anpassad toastol. 

  

 

Kost Uppmärksammats vid rond: 
De boende blev tillfrågade muntligt vad de ville 
äta. De boende kunde välja om de ville ta med 
sig maten till egna lägenheter eller äta i det 
gemensamma köket. 
  

 Stämmer 
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Omvårdnad och 
hygien 

Stöttning så det stärker den boendes tilltro till sin 
egen förmåga: 
Då inget godkännande till besök i boendes 
lägenhet lämnats av dem så gav de inte en rättvis 
bild av verkligheten, därav inget uttalande från 
undersökningsledarna kring detta. 

 
* 

 

 Stöttning med respekt: 
Då inget godkännande till besök i boendes 
lägenhet lämnats av dem så gav de inte en rättvis 
bild av verkligheten, därav inget uttalande från 
undersökningsledarna kring detta. 

 
* 

 

 Delaktighet och självbestämmande: 
Då inget godkännande till besök i boendes 
lägenhet lämnats av dem så gav de inte en rättvis 
bild av verkligheten, därav inget uttalande från 
undersökningsledarna kring detta. 

 
* 

 

 

 

Brogatan 
 

Livsområde Underkategori och svar Anmärkning Kopplat 
till 

frågeform
ulär/ 

intervju 

Personal Styrkor: 
Personal uppfattas ha lång tids erfarenhet från 
enheten och därmed god kännedom om de 
boende.  

  

 Stämning: 
Bra stämning, under ronden så upplevs det som 
att personal känner varandra bra och det är en 
lugn stämning.  

  

 Kommunikation: 
Bra, pratar inte så mycket med varandra under 
ronden (två personal i tjänst). De verkade veta 
vad de skulle göra så det uppfattades inte som att 
de behövde prata med varandra.  

Finns en risk att 
något missas om 
man inte 
stämmer av med 
varandra. 

Stämmer 

 Samarbete:  
Bra, vad man kunde se på ronden. De var 
inarbetade med varandra och behövde inte fråga 
eller stämma av med den andra kollegan vad som 
skulle göras.  

  

 Introduktion för ny personal: 
En pärm för ny personal finns, denna är dock 
dåligt uppdaterad och innehöll mycket som inte 
längre var aktuellt.  
 

Ej uppdaterad 
info.  

Stämmer 
ej. 
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 Överrapportering: 
Rond gav inte tillfälle att se något kring detta, 
inget turbyte under ronden skedde.  

 
* 

 

 

Boendet Boendets miljö och utformning: 
Boendet är trångt och det är svårarbetat för 
personal. Säkerheten för de boende blir därmed 
bristfällig då personal inte kan ge det fysiska stöd 
som det finns behov av på grund av platsbrist. 
 
Personal har bristfälliga personalutrymmen, 
saknar tvättmaskin. Dåligt med ljusinsläpp och 
dålig luft. 
 
Uteplatsen är dåligt underhållen så de boende 
kan inte använda den då den inte är säker för 
dem.  
 
Personal har ont i ryggen på grund av tungt 
arbete och personal hindras av god ergonomi 
eftersom boendet inte är rätt anpassat efter 
behoven och det är trångt.  

Stora brister i 
miljön över lag. 

Stämmer i 
stora drag. 

 

Dokumentation i 
Treserva 

Dokumentation, händelser av vikt: 
Ja detta görs till viss del. Dock finns det brister i 
genomförandeplanerna gällande stöd och mål, 
därav är det svårt att se om händelser av vikt är 
relevanta eftersom det är svårt att koppla till 
genomförandeplanen och den boendes behov. 

Brister i mål i 
genomförandepl
an. 

Stämmer 
delvis. 

 Dokumentation av all personal: 
All personal dokumenterar men vissa mer än 
andra. Det finns även en variation i hur mycket 
personal skriver vid respektive anteckningar.  

Ojämn mängd i 
hur mycket man 
skriver. 

Stämmer 
delvis. 

 Eget tyckande: 
Det förekommer ibland egna värderingar då 
anteckningar skrivs, även används förstärkande 
ord i olika aktiviteter/situationer.  

Det förekommer 
egna värderingar 
och förstärkande 
ord. 

 

 

Genomförande-
plan 

Uppmärksammats vid rond i Treserva: 
Genomförandeplanerna är inte uppdaterade. De 
är inte så detaljrika och saknar delvis uppsatta 
mål. Dessa bristande delar leder till att det är 
svårt att se om den boendes behov av stöd 
tillgodoses. 

Genomförande-
planer ej 
uppdaterade. 
Bristande i mål 
och detalj. 

Stämmer 
ej, dock 
medvetna 
om att 
uppdaterin
gar 
behövs. 

 

Säkerhet Uppmärksammats under rond: 
Uteplatsen är en risk då den är i dåligt skick. De 

Brister finns i 
miljön som kan 
orsaka risker för 
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boende kan inte använda den så den anses som 
en fara.  
 
Trånga utrymmen medför att personal inte kan 
arbeta som det vore önskvärt och därmed inte 
heller kunna ge de boende det stöd de har behov 
av.  
 
Hos en av de boende kan inte säkerheten 
säkerställas då hjälpmedlet inte sträcker sig så 
långt som det finns behov av. Personal tar då till 
alternativa lösningar som inte är säkert varken 
för den boende eller för personal.  

bristande 
säkerhet för de 
boende och 
personalen. 

 

Sekretess Synlig sekretessbelagd information: 
Finns synlig information uppsatt i gemensamt 
kök om de boende med deras namn.  

Synlig 
information 
finns. 

Stämmer 
ej gällande 
svar om 
förvaring. 

 

Bemötande utifrån: Utifrån samtal, samtalston och dialog: 
Personal sa inte så mycket till de boende. Vissa 
av de boende saknar verbalt tal och man vet inte 
heller hur mycket de hör.  
Personal talade ändå om för de boende vad som 
skulle hända.  
Personal använder förställd barnröst vid vissa 
tillfällen då de pratade med de boende.  
Samtalar lugnt till dem.  

Personal 
använder 
förställd 
barnröst. 
Tillgång eller 
förminskande? 

 

 Utifrån integritet och respekt: 
Personal respekterar då boende inte vill ha stöd 
just då det erbjuds. Istället försökte de efter ett 
tag igen.  
Personal pratar med de boende och visar med 
objekt vad som ska hända härnäst.  
Personal pratar om andra boende på enheten när 
det är boende närvarande i samma rum. Det 
förekommer också att personalen pratar om dem 
än till dem.  

Pratar om 
boende i andra 
boendes 
närvaro.  

 

 Utifrån enskilds självbestämmanderätt: 
Svårighet att uppmärksamma något kring detta 
då flera av de boende helt saknar verbalt tal.  
Under ronden så visar en boende tydligt att han 
inte vill stiga upp då personal kommer. Personal 
väntar då ett tag och försöker ge stöd vid ett 
senare tillfälle.  

  

 Utifrån den enskildes delaktighet: 
De boende är med efter deras egna förmågor 
och förutsättningar. Personal har gett stöd 
genom att skapa objekt som ska symbolisera för 
den boende vad som ska hända.  
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 Boendes trygghet med personal: 
De boende uppfattas som trygga med den 
personal som jobbade under ronden.  

  

 Lyhördhet och närvaro av personal: 
Personal uppfattas som lyhörda. De är 
uppmärksamma på signaler och tecken från de 
boende om de vill förmedla något.  

  

 Personals förståelse och hänsyn till de boendes 
behov och funktionsnedsättning: 
Personal uppvisar god förståelse för detta och 
det uppfattas som att de känt de boende länge.  

  

 

Självbestämmande 
och delaktighet 

Boendes möjlighet till självständighet: 
Personal jobbar för att de boende ska kunna vara 
så självständiga i vardagen som det går. 
Uppfattar det som att stödet från personal 
möjliggör självständighet för de boende, mer än 
att stödet skulle vara en hämmande del till den 
boendes möjligheter och utveckling.  

 Stämmer i 
stora drag. 

 

Anhöriga Anhörigstöd och kontakt: 
Kunde inte uppmärksamma något kring detta 
under ronden då det inte gavs tillfälle eller 
möjlighet till det. 

 
* 

 

 

Socialt samspel  Uppmärksammats vid rond: 
Några av de boende satt tillsammans vid bordet i 
det gemensamma köket vid måltid. Svårt att veta 
hur de uppfattar det sociala umgänget då de har 
nedsatta förmågor att förmedla vad de vill och 
känner.    

  

 

Fritid Uppmärksammats vid rond: 
Rond gav inget tillfälle att uppmärksamma något 
kring detta.  

 
* 

 

 

Hjälpmedel Uppmärksammats vid rond: 
Ett specifikt hjälpmedel kan inte användas för 
tillfället, trots att en boende har behov av det, 
eftersom personal inte fått instruktioner om hur 
det ska användas. 
 
En del boende använder sig av bilder och objekt, 
även viss teckenkommunikation men det 
uppfattas som att de behöver mer utbildning i 
detta då det upplevs som ett bra stöd till de 
boende.  

Brist i att 
personal inte fått 
instruktion i hur 
de ska använda 
ett hjälpmedel.  
 
Uppfattas som 
att kunskap om 
tecken är för 
liten efter det 
behov som 
finns.  

Stämmer 
ej i stora 
drag. 
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Kost Uppmärksammats vid rond: 
Personal lagar och ställer fram all mat. 
Några av de boende kunde välja själv om de ville 
sitta och äta i sin egen lägenhet eller i gemensamt 
kök.  Några andra kunde inte välja själva.  

 Stämmer 
att 
personal 
lagar mat. 
 
Stämmer 
ej gällande 
val av 
sällskap. 

 

Omvårdnad och 
hygien 

Stöttning så det stärker den boendes tilltro till sin 
egen förmåga: 
De boende får göra det de kan efter egen 
förmåga. Personal försöker uppmuntra till att de 
boende ska kunna bibehålla de färdigheter de i 
dagsläget har och även att kunna utveckla dem. 
Hjälpmedel finns till stor del som stöd till detta. 

 Stämmer 
gällande 
hjälpmedel 

 Stöttning med respekt: 
Personal har stor erfarenhet och uppfattas veta 
hur de boende ska kunna vara trygga, även på 
vilket sätt de boende känner sig vana och 
bekväma i att få stöttning.  

  

 Delaktighet och självbestämmande: 
De boende är delaktiga efter deras egna 
förmågor och personal försöker stötta med vissa 
hjälpmedel för att de ska öka/möjliggöra 
delaktigheten och deras självbestämmande.  
Personal försöker vara lyhörda men svårt att 
egentligen veta vad de boende vill då personal 
får tolka det mesta i de boendes vardag. 

  

 

 
 

Odelbergsvägen 15 
 

Livsområde Underkategori och svar Anmärkning Kopplat 

till 

frågeform

ulär/ 

intervju 

Personal Styrkor: 
Lugna och trygga med varandra och med de 
boende. 
 

  

 Stämning: 
Bra, avslappnad stämning. 
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 Kommunikation: 
Bra kommunikation och bra diskussioner om 
jobbet. All personal som jobbade var med i 
diskussionen. 
Vissa pratar mer än andra. 
 

 Stämmer. 

 Samarbete:  
Verkar fungera då all personal visste vad de 
skulle göra. 
Viss personal gjorde mer än andra. 

  

 Introduktion för ny personal: 
De har en vikariepärm där nyttig information 
finns att ta del av. Allt dock inte uppdaterat. 
Strukturerat i pärmen så det var lätt att hitta. 
 

Bristfällig 
uppdatering. 

Stämmer 
delvis. 

 Överrapportering: 
Såg inget turbyte under rond. 

 
* 

 

 

Boendet Boendets miljö och utformning: 
Litet kontor. 
 
Ej anpassade kök till de boende i deras 
lägenheter. Litet kök med liten bänkyta. Grund 
diskho. 
Stora fönster som vetter mot allmän väg i 
lägenheterna som ger mycket insyn. En boende 
vill ha persiennerna neddragna för att få privat 
utrymme. 

Brister i boendes 
lägenheter. 

Stämmer. 

 

Dokumentation i 
Treserva 

Dokumentation, händelser av vikt: 
Ibland dokumenteras saker som ej är av vikt. 
Utöver det så är de flesta anteckningar relevanta. 
 

Hur ser rutin av 
daganteckningar 
ut? 

Stämmer 
ej. 

 Dokumentation av all personal: 
Nej, en personal dokumenterar inte. 
 

Vad är orsaken 
till att en i 
personalen inte 
antecknar? 

Stämmer 
ej. 

 Eget tyckande: 
Viss personal skriver med eget tyckande i affekt, 
egna värderingar och förstärkande ord har 
använts. Vissa anteckningar verkar vara skrivna i 
affekt för personals skull och inte för att de 
boende har behövt stöd. Ej relevanta 
anteckningar för de boende. 

Hur ser rutinen 
av 
daganteckningar 
ut? 

 

 

Genomförande-
plan 

Uppmärksammats vid rond i Treserva: 
Vissa genomförandeplaner är ej uppdaterade. 
Några är röriga då de har blandat gamla rutiner 

Ej uppdaterade 
genomförandepl

Stämmer. 
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som inte är aktuella med nya rutiner. 
 
En del mål är formulerade så de är riktade mot 
personal, istället för till de boendes behov och 
önskningar. 
 

aner samt ej 
alltid tydliga. 

 

Säkerhet Uppmärksammats under rond: 
Boendet har en sensor som säger till när någon 
kommer och går i entrédörren. 
 
Boendet har en porttelefon som är kopplat till en 
telefon som besökare får ringa på när de vill in. 
Om personal inte hör detta och inte bär med sig 
telefonen när de är inne hos någon av de boende 
finns det risk att besökare blir stående utomhus. 
  

Hur fungerar 
rutin med ansvar 
av 
porttelefonen?  

 

 

Sekretess Synlig sekretessbelagd information: 
Ingen synlig information. 
  

 Stämmer. 

 

Bemötande utifrån: Utifrån samtal, samtalston och dialog: 
Bra, saklig och lugn. Dialogen hölls till det de 
boende behövde stöttning i. 
Tvåvägskommunikation mellan personal och 
den boende. 
 
Viss personal pratar mer med en boende, och de 
andra boende verkar komma lite i skymundan 
vid gemensam aktivitet då flera boende var med. 

 
Blir alla boende 
sedda utifrån 
situation? 

 

 Utifrån integritet och respekt: 
Personal visar integritet och respekt gentemot de 
boende av vad som kunde ses under rond. 

  

 Utifrån enskilds självbestämmanderätt: 
Personal gav förslag och ställde frågor till den 
boende, men dessa blev inte styrande utan den 
boende fick bestämma själv. 
 

  

 Utifrån den enskildes delaktighet: 
De var delaktiga efter förmåga. 
 

  

 Boendes trygghet med personal: 
Ja. 
  

  

 Lyhördhet och närvaro av personal: 
Ja personal är lyhörd och läste av de boende bra. 
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 Personals förståelse och hänsyn till de boendes 
behov och funktionsnedsättning: 
Verkade ha en god förståelse av vad som kunde 
ses under rond.  
 

  

 

Självbestämmande 
och delaktighet 

Boendes möjlighet till självständighet: 
De boende valde själva om de ville göra något i 
sina egna lägenheter eller om de ville vara med 
ute i det gemensamma. 
 
Vissa av de boende kunde själva komma till 
personal när de behövde stöd. 

  

 

Anhöriga Anhörigstöd och kontakt: 
Var under rond ett tillfälle där personal hade 
kontakt med anhörig, uppfattades som en god 
kommunikation mellan dem. 
 
Rond gav inget mer tillfälle att observera detta. 
 

 Stämmer 
överens. 

 

Socialt samspel  Uppmärksammats vid rond: 
Viss socialt samspel uppmärksammades under 
rond. 
    

 Stämmer. 

 

Fritid Uppmärksammats vid rond: 
Delar av de boende var iväg på bowling med 
stöd av personal vid rond. 
 

 Stämmer. 

 

Hjälpmedel Uppmärksammats vid rond: 
Bildstöd i lägenhet och i det gemensamma. 
  

  

 

Kost Uppmärksammats vid rond: 
De boende kunde välja själva vilken mat som 
skulle lagas och maten lagades i deras egna 
lägenheter med stöd av personal där behov 
fanns. De kunde välja om de skulle sitta ute i det 
gemensamma köket och äta eller äta maten i 
egna lägenheter. 
Personal åt sin mat i det gemensamma 
tillsammans med de boende som valde att äta sin 
mat med sällskap. 
  

 Stämmer. 
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Omvårdnad och 
hygien 

Stöttning så det stärker den boendes tilltro till sin 
egen förmåga: 
Personal låter den boende göra det den kan efter 
egen förmåga. Personal peppade och motiverade 
och var uppmuntrande till den boende då den 
t.ex. städade i sin lägenhet. 
 
Vid fritidsaktiviteten stöttade personal en 
boende då denna ville ha stöd i att försöka bli 
bättre. 
 

 Stämmer. 

 Stöttning med respekt: 
Ja personal var lugn och stöttande. 
 
 

 Stämmer. 

 Delaktighet och självbestämmande: 
De boende får själva bestämma genom att 
personal frågar hur de vill ha det. 
 
 

  Stämmer. 

 

 
 

Skolgatan 
 

Livsområde Underkategori och svar Anmärkning Kopplat 
till 

frågeform
ulär/inter

vju 

Personal Styrkor: 
Sammansvetsad grupp, lätt för att kommunicera 
med varandra. 
 

  

 Stämning: 
Skämtsam jargong mellan personalen, bra 
stämning. 

  

 Kommunikation: 
Bra, lätt för att prata med varandra. Diskuterade 
saker av vikt gällande arbetet, däremellan mycket 
skoj och skratt. 
 

 Stämmer. 

 Samarbete:  
Bra samarbete. Verkar ha olika roller. Vissa gör 
mer än andra. 
  

  

 Introduktion för ny personal: 
Fanns arbetsbeskrivningar för dagpass, 

 Stämmer. 
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kvällspass och nattpass. Där fanns all 
information gällande de boendes rutiner, dagliga 
aktiviteter och skötsel av gruppbostaden. 
Uppfattas som något rörig, ingen röd tråd 
genom det hela.  
 
Har strukturmappar till de boende i deras 
lägenheter, uppfattas som bra.  
 

Arbetsbeskrivni
ngen 
uppfattades som 
något rörig, 
ingen röd tråd 
genom hela.  

 Överrapportering: 
Rond skedde ej vid turbyte. 
 

 
* 

 

 

Boendet Boendets miljö och utformning: 
Gruppbostaden har många och stora fönster så 
insynen är stor. Kvällstid då det är mörkt ute är 
det väldigt enkelt att se in utifrån.  
 
Finns inget staket eller häck för att markera 
området, blir därför tillgängligt för utomstående 
personer att passera gruppbostaden vilket ofta 
sker. 
 
Stor och fin gruppbostad, förutom kontoret som 
är väldigt litet. 

Mycket insyn. 
 
 
 
 
 
Lättillgängligt 
för utomstående. 
 
 
Litet kontor. 

Stämmer 
delvis. 

 

Dokumentation i 
Treserva 

Dokumentation, händelser av vikt: 
Ja, dock svårt att se den verkliga relevansen och 
matcha mot genomförandeplanerna då dessa är 
bristfälliga. 
 

Genomförande-
planerna 
bristfälliga. 

Stämmer 
delvis. 

 Dokumentation av all personal: 
Nej, nästan all personal dokumenterar men inte 
alla av det vi kan se vid ronden i Treserva. 
Viss personal dokumenterar mer än andra. 
 

Alla 
dokumenterar 
inte. Ojämn 
mängd hur 
mycket personal 
dokumenterar. 

Stämmer. 

 Eget tyckande: 
En del eget tyckande gällande hur de boende 
upplever saker och hur de verkar må. Vissa 
skriver på detta sättet mer än andra. 
 

 
Finns eget 
tyckande. 

 

 

Genomföran-
deplan 

Uppmärksammats vid rond i Treserva: 
Bristfälliga, inte så detaljerade och inte så många 
uppsatta mål. 
 

Bristfälliga 
genomförandepl
aner. 

Stämmer 
ej. 
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Säkerhet Uppmärksammats under rond: 
Entrédörren är låst och de boende får inte öppna 
dörren själva utan att prata med personalen, 
detta är en säkerhetsåtgärd personal infört då de 
boende förr öppnade åt vem som helst. 
 
En boende har babyvakt. 
  

 Det vi såg 
stämmer. 

 

Sekretess Synlig sekretessbelagd information: 
Ingen synlig information kunde ses under rond. 

 Stämmer. 

 

Bemötande utifrån: Utifrån samtal, samtalston och dialog: 
Personal använde förställd röst, bebisröst. 
Mycket skämt från personals sida och ”ställa på” 
de boende på ett skämtsamt sätt. 
Mycket bus mellan personal och en del boende. 
   

 
Oklart från de 
boende om de 
har förmåga att 
förstå skämten i 
dialogen. 

 

 Utifrån integritet och respekt: 
Personal respekterar de boende då de låter dem 
vara sig själva. Personal stör inte de boende då 
de vill vara ifred i sina lägenheter. 

  

 Utifrån enskilds självbestämmanderätt: 
Under ronden fanns inte många tillfällen att se 
de boendes självbestämmanderätt. Vid 
matsituationen fick de boende bestämma själva 
vart de vill äta och vad de vill äta. 
 

  

 Utifrån den enskildes delaktighet: 
Under ronden fanns inte många tillfällen att se 
delaktigheten. Under matsituationen var det 
mycket liten delaktighet. 
 

  

 Boendes trygghet med personal: 
Ja.  
  

  

 Lyhördhet och närvaro av personal: 
Ja, personal mycket närvarande och lyhörda.  
De kunde t.ex. snabbt uppmärksamma 
epilepsianfall och tack vare snabba reaktioner 
häva dessa. 
 

  

 Personals förståelse och hänsyn till de boendes 
behov och funktionsnedsättning: 
God förståelse. 
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Självbestämmande 
och delaktighet 

Boendes möjlighet till självständighet: 
Kunde ej se så mycket gällande detta under 
ronden. 

 
* 

 

 

Anhöriga Anhörigstöd och kontakt: 
Kunde ej se något gällande detta under ronden. 
 

 
* 

 

 

Socialt samspel  Uppmärksammats vid rond: 
Lättsam stämning med en del skoj och skratt. 
    

  

 

Fritid Uppmärksammats vid rond: 
De boende grejade med sina egna intressen. 
 

  

 

Hjälpmedel Uppmärksammats vid rond: 
Kunde inte uppmärksamma att det fanns några 
speciella hjälpmedel under ronden. Verkade inte 
heller finnas uppenbara behov av det. 

  

 

Kost Uppmärksammats vid rond: 
De boende fick välja var de ville sitta och äta. 
Kvällsmaten lagades av personal ute i det 
gemensamma köket. Fanns möjlighet att välja ett 
annat alternativ till den lagade maten om de 
boende inte tyckte om. 

 Stämmer. 

 

Omvårdnad och 
hygien 

Stöttning så det stärker den boendes tilltro till sin 
egen förmåga: 
Ronden gav inga möjligheter att observera detta. 
 

 
* 

 

 Stöttning med respekt: 
Personal utför stöd till de boende med respekt. 
 

  

 Delaktighet och självbestämmande: 
De boende valde själva vad de skulle göra och 
fick visst stöd i detta vid behov av personal. 
 

  

 

 
 
 
 

56



  

   

 

Ingmar Ångman, 0586-48 240 
ingmar.angman@degerfors.se 

RIKTLINJE 
Sida 
1(6) 

Datum 
2017-12-18 

 
SN 134-2017/1 

 
 

 
 

 

Riktlinjer parboende 

 
 

 

  

 Policy 

 Plan 

 Riktlinje 

 Handlingsplan 

 Rutin 

 Instruktion 

Dokumenttyp Beslutsinstans 
Riktlinje Socialnämnden 
Dokumentet gäller Dokumentansvarig 
Särskilt boende Verksamhetschef Vård och 

Omsorg 
Revideringar 
 
Datum för beslut Diarienummer 
 SN 134-2017/1 

57



Degerfors kommun 
Datum 
2017-12-18 

      
SN 134-2017/1 

Sida 
2(6) 

 

Riktlinjer parboende 

Innehållsförteckning 
1 Bakgrund ............................................................................ 3 

2 Parboendegaranti ............................................................... 3 

3 Ansökan .............................................................................. 3 

4 Överklagande ..................................................................... 4 

5 Medboende ......................................................................... 4 

 Rätt till insatser ...................................................................................... 4 
 Avgifter................................................................................................... 4 
 Hyresförhållanden ................................................................................. 4 
 Provboende – ett tidsbegränsat beslut om medboende ........................ 5 

Referenser .................................................................................. 6 

Litteratur ........................................................................................................... 6 
Tidskrifter ......................................................................................................... 6 
Internet ............................................................................................................. 6 

 

  

58



Degerfors kommun 
Datum 
2017-12-18 

      
SN 134-2017/1 

Sida 
3(6) 

 

Riktlinjer parboende 

1 Bakgrund  
Av 4 kap 1 c § Socialtjänstlagen (SoL) framgår att äldre som varaktigt 

sammanbott ska kunna fortsätta att göra det även när den enes behov kräver 

särskilt boende så kallad parboendegaranti. 

I samband med införandet av parboendegarantin ändrades även 18 § Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL). Förändringen innebär ett klargörande av att ansvaret 

för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer bara omfattar dem som efter 

beslut av kommunen beviljats insatsen särskilt boende enligt 4 kap. 1 eller 2 § 

SoL. 

2 Parboendegaranti 
Parboendegaranti innebär att för den som beviljats eller beviljas bistånd i form 

av särskilt boende ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med 

make/maka/sambo. Registrerade partners sammanställs med makar. 

Parboendegarantin förutsätter dock att paret varaktigt har sammanbott innan 

flytt till särskilt boende aktualiseras eller, om den ena parten redan bor i ett 

sådant boende, ska paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Det ska 

således inte vara fråga om en sammanlevnad av kortvarigare karaktär. 

Make, maka, sambo, registrerad partner som flyttar med till särskilt boende utan 

att själv ha behov av särskilt boende benämns medboende. 

3 Ansökan 
En person som är i behov av särskilt boende kan ansöka om parboende, det vill 

säga att medboende flyttar med till särskilt boende, utan att själv vara i behov av 

sådant boende. Den som redan bor i särskilt boende kan också ansöka om 

detta.  

Vid utredningen ska biståndshandläggaren utreda sökandens vilja och 

inställning till medboende. Biståndshandläggaren ska noggrant pröva att båda 

makarnas uppfattningar om gemensamt särskilt boende är väl övervägda och att 

de kan överblicka konsekvenserna av detta.  

I samband med ansökan om parboende ska information ges om hur 

medboendes hyresförhållande och besittningsrätt påverkas vid situationer som 

medför ett upphörande av parboendebeslut. Det är viktigt att medboende, som 

vid eventuell individuell behovsbedömning inte är i behov av särskilt boende, 

redan från början är införstådd med vad som gäller och innan hyresförhållandet 

inletts.  

Både sökandens och medboendens uttalade viljor måste vara säkerställda. 

Personer som inte är i behov av särskilt boende ska inte pressas av 

omgivningen till att flytta in i ett sådant boende.  

Medboende rekommenderas att göra en noggrann övervägning inför ett 

eventuellt fortsatt sammanboende i ett särskilt boende - innan definitivt beslut 

om att avveckla sitt aktuella boende.  

Om endast den ena parten vill sammanbo, finns det inga förutsättningar för att 

bifalla en sådan begäran.  
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Riktlinjer parboende 

4 Överklagande 
Vid avslag kan beslutet överklagas till och avgöras av förvaltningsdomstol. 

Den som är part i ärendet kan överklaga ett beslut som går denne emot. Part i 

parboendeärenden är endast den person som har eller ska beviljas särskilt 

boende.  

Skäl för avslag kan vara att sökanden inte bedömts bo eller har bott varaktigt 

tillsammans med medboenden eller att de inte är överens om att bo 

tillsammans.  

5 Medboende  
 Rätt till insatser 

För medboende fattas inget beslut om plats på särskilt boende. Om 

medboenden har behov av insatser görs en ansökan hos biståndshandläggaren 

på samma sätt som vid ordinärt boende. 

Medboendes behov kan förändras under parboendetiden. Det är därför viktigt 

att boendet ansvarar för att, med medboendens samtycke, meddela 

förändringar av insatser till biståndshandläggaren. Ansökan/förändring av 

insatser hanteras i vanlig ordning för utredning gällande hemvårdsinsatser. 

Om den medboende under parboendetiden önskar särskilt boende för egen del 

hanteras ansökan i vanlig ordning. 

 

 Avgifter 
Av 8 kap Socialtjänstlagen framgår att kommunens får ta ut avgifter för stöd- 

och hjälpinsatser.  

Taxe- och avgiftsnämnden i Hallsbergs kommun hanterar avgiftshandläggning, 

måltidsavgifter samt hyror, som finns beskrivet i tillämpningsföreskrifter, 

avseende Degerfors, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Kumla, Vingåker samt 

Askersunds kommuner.  

Av tillämpningsföreskriften framgår ”att den medflyttande betalar för sin mat 

och delar på boendekostnaden med beslutsinnehavaren”. 

Den medboende kan själv bestämma vilka måltider denne vill ha och betalar 

utefter detta. Likaså gäller detta hygien- och textilpaket. 

 

 Hyresförhållanden 
Om parboendeförhållandet upphör av någon anledning, exempelvis flytt till 

annan kommun, den ena parten avlider eller att den medboende väljer att flytta 

ut, upphör parboendebeslutet från det datum som händelsen inträffar.  

Den efterlevande partens behov av insatser ska då bedömas på nytt. I de fall 

den efterlevande inte har eget behov av särskilt boende upphör rätten till plats 

på boendet och den efterlevande måste flytta. Uppsägningstiden i dessa fall är 

tre månader under vilken man betalar hyra. Om bostaden utryms tidigare och 

tas i anspråk av annan boende betalas ingen hyra.  
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 Provboende – ett tidsbegränsat beslut om medboende  
Att bo tillsammans i ett särskilt boende för äldre personer är alltid frivilligt. Att 

bo tillsammans i ett särskilt boende kan vara en stor omställning för såväl den 

biståndsberättigade som den medboende. Paret behöver därför kunna provbo 

för att sedan avgöra om de vill fortsätta att bo tillsammans.  

Om den biståndsberättigade ansöker om medboende för en tidsbegränsad 

period (provboende) kan nämnden fatta ett beslut som motsvarar ansökan.  

Socialnämnden har ingen möjlighet att villkora ett beslut om medboende 

genom att kräva att den som inte behöver särskilt boende behåller sin bostad. 

Rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 § och 1 c § SoL är inte beroende av att den 

biståndsberättigade underkastar sig ett sådant krav. Däremot bör kommunen 

diskutera för- och nackdelar med att den medboende behåller sin bostad. 

  

61



Degerfors kommun 
Datum 
2017-12-18 

      
SN 134-2017/1 

Sida 
6(6) 

 

Riktlinjer parboende 

Referenser 
Litteratur 
Henrikson, Alf (1982). Verskonstens ABC. Stockholm, Atlantis. 

Skolöverstyrelsen. (1980). Läroplan för grundskolan. Allmän del. Stockholm: Liber. 

Tidskrifter 
Håkansson, K. (2002). Hedin i helfigur. Populär Historia, nr. 7, s. 16-27. 

Internet 
Englund, Peter, Om den motsägelsefulle Gustav II Adolf, 

http://www.peterenglund.com/textarkiv/gustavadolf.htm, 2003-04-03 

 

62



 

 
 
Degerfors kommun 

Hemsida 
www.degerfors.se 

E-post 
kommun@degerfors.se 

Organisationsnr 
212000-1934 

Postadress 
Degerfors kommun 
693 80 Degerfors 

Besöksadress 
Nämndhuset 
Herrgårdsgatan 37, Degerfors 

Telefon 
0586-481 00 

Fax 
0586-483 86 

Bankgiro 
5861-9370 

 

 

Ingmar Ångman, 0586-48 240 
ingmar.angman@degerfors.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-01-10 

  
SN 13-2018/1 

 
 

 
 

 
 Socialnämnden 

 

Behov av anlitande av bemanningsföretag för 
sjuksköterskor 
Förslag till beslut 
Bemanningsföretag får användas under 2018 för att trygga försörjningen av 

sjuksköterskor inom socialförvaltningen. 

Ärendet 
Det är för närvarande svårt att rekrytera sjuksköterskor i hela landet. 

Situationen i Degerfors kommun skiljer sig inte i det avseendet. 

I dagsläget söker vi två sjuksköterskor då ordinarie befattningshavare kommer 

att gå på föräldraledigheter i perioden april/maj och t.o.m hösten 2019. Det är 

osäkert hur vi kommer att kunna lösa dessa vikariat. 

I tillägg till detta står vi inför en semester med mycket små möjligheter att 

rekrytera vikarier till verksamheten. 

Redan inför föregående sommar gav socialnämnden ett medgivande till att 

anlita bemanningsföretag för att lösa situationen. I slutänden valdes dock en 

annan lösning. 

Jag söker nu nämndens godkännande att upphandla bemanning till de behov 

som på annat sätt inte kan tillgodoses för att tillse patientsäkerheten och en god 

arbetsmiljö för våra medarbetare. Självklart kommer andra möjligheter att lösa 

situationen också att prövas. 

 

Tommy Eriksson 

Enhetschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Socialförvaltningen 
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E-hälsoplan för socialförvaltningen 2018 - 2020 
Förslag till beslut 
Föreslagen plan för åren 2018-2020 antas 

Ärendet 
Socialnämnden har sedan tidigare antagit en e-hälsoplan för åren 2015-2017. 

Den digitala utvecklingen fortsätter att skapa nya möjligheter för verksamheten 

och en ny plan behöver därför utformas. Svårigheten med en flerårig plan är att 

tempot i utvecklingen gör att det är svårt att överblicka och ha kontroll på de 

möjligheter som kommer att finnas redan inom några år. Samtidigt är det 

relativt omfattande arbete med de olika delprojekten varför framförhållning är 

helt nödvändig. 

E-hälsoplan 2015-2017 
 

 
 

Exkl 

intern 

tid

Verktyg 2015 2016 2017 Est 

proj 

kostn 

(ksek)

2015 2016 2017 Not Est pot. 

årligen

NPÖ (nationell patientöversikt) X

Pascal (ordinationsverktyg) X

MEDDIX X

Öppenvårds MEDDIX X

Planerings- och insatsregistreringsverktyg X 184 240 240 350

Mobil Utförardokumentation X 125 62 62

Mobil Signeringslista X 125 62

Mobil HSL vårdplan X 125 62

Mobil meddelandefunktion X 35 17

Tillsynskamera X 10 per styck

Bildstöd för bättre kommunikation  (vidareutveckla In Print inom OOF) X 0

Dioevidence (systematisk brukarundersökning UBU-VB, UBU-F och UIV) X 10 10 10

Nyckelfri hemtjänst X 550 ? ? 250

Digitalisering av trygghetslarm (IP-telefon alt. GSM) X X X 70 146 352

E-fakturering (digital insamlande och rapportering av fakturaunderlag till TAN) X 100

E-hälsotjänster (Definiera och implementera ett antal formulärtjänster för t ex 

ansökningar) X X

Årlig kostnad
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Planen var tänkt för att ge en översikt av tänkbara utvecklingsmöjligheter under 

tidsperioden. För varje enskild del skulle särskilda beslut fattas. Vad gäller 

punkterna NPÖ, Pascal, Meddix och Öppenvårdsmeddix har dessa genomförts. 

Meddix och Öppenvårdsmeddix har under hösten 2017 ersatts av Life-care 

samverkan med samma syfte. Planerings- och insatsregistreringsverktyg har 

socialnämnden beslutat avvakta med. Mobil dokumentation finns tillgänglig 

men används i begränsad omfattning. Digitalisering av signeringslistor har 

genomförts. Avseende nyckelfri hemtjänst har under slutet av 2017 en förstudie 

påbörjats. Digitalisering av trygghets- och andra larm har genomförts på Särskilt 

boende. I hemtjänsten är idag 70% av larmen digitala. Vissa e-tjänster har 

skapats men behov av ytterligare finns. 

 

Föreslagen plan 2018-2020 
Som grund för utformningen av planen finns Örebro läns regionala digitala 

agenda som Degerfors kommun ställt sig bakom. Denna innehåller ett avsnitt 

kring e-hälsoutveckling. En ny regional e-hälsoplan är också under utarbetande. 

Liksom för föregående tidsperiod är denna plans syfte är att skapa överblick 

och inriktning. För varje särskild åtgärd som kräver ekonomi och som påverkar 

verksamheten på ett principiellt sätt ska särskilda beslut fattas innan införande. 

Som underlag för den nya planen har en sk LIKA-analys (Ledning, 

Infrastruktur, Kompetens och Användning) genomförts. Den utgår från ett 

instrument som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) utvecklat för att 

kommunala verksamheter ska kunna självvärdera och hitta strategiska åtgärder 

för den digitala utvecklingen. Eftersom LIKA analysen ligger som grund för 

den nya planen kommer den omfatta andra områden jämfört med den tidigare 

som endast definierade specifika verktyg.  

 

Mål Åtgärd Uppskattad 

kostnad 

Tidspla

n 

Tydliggöra krav på 

kompetens för olika 

befattningar i 

förvaltningen 

Beskrivning utarbetas Egen 

arbetsinsats. 

2018 

Rätt kompetensnivå Utarbeta en 

utbildningsplan för att 

täcka kompetensbehoven 

Egen 

arbetsinsats. 

Genomförande

t kommer kosta 

inte planen.  

2018-

2019 

Höja 

informationssäkerhet

en 

Utvidga 

tvåfaktorsinloggning till 

fler funktioner. 

Beroende av 

omfattning 

2018-

2020 
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Ökad tillgänglighet 

och minskad 

administration 

Utöka antalet e-tjänster Huvudsakligen 

egen 

arbetsinsats 

2018-

2020 

Säkra kvaliteten i 

arbetet med 

systeminförande och 

förvaltning. 

Utveckla en rutin för 

införande och förvaltning 

av olika system. 

Egen 

arbetsinsats. 

2018 

Ge brukare möjlighet 

att påverka 

utvecklingen. 

I brukarråd och andra 

forum diskutera frågor 

kring digitalisering. 

Egen 

arbetsinsats 

2018-

2020 

Öka trygghet för 

äldre och 

funktionshindrade. 

Införa tillsyn med hjälp av 

kamera. 

100 tkr 2019 

Säkrare larmsystem. Slutföra digitalisering av 

larm i hemtjänsten. 

100 tkr 2020 

Höjd säkerhet för 

brukare, minskad 

restid för 

hemtjänstpersonal. 

Nyckelfri hemtjänst 500 tkr 2019 

Säkrare och enklare 

dokumentation 

Verksamhetssystem inom 

arbetsmarknadsverksamhet

en 

100 tkr 

(statsbidrag) 

2018 

Mer delaktiga 

brukare, enklare 

dokumentation 

Mobil dokumentation Egen 

arbetsinsats, 

utrustning 

finns.  

2018 

Förenkla 

dokumentation 

Digital signering av beslut 25 tkr 2018 

Öka säkerhet för 

brukare. 

Införa ny teknik för 

nödsändare. 

Kostnadsneutra

lt 

2018 

Förenkla 

administration 

Införa automatiserad 

handläggning av olika 

moment 

500 tkr 2019-

2020 

 

 

Finansiering 
Beslut om finansiering fattas i varje enskilt ärende. Huvuddelen av kostnaden är 

för införande och inköp vilket finansieras genom investeringsbudgeten. På sikt 
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ökar merparten av åtgärderna effektiviteten i verksamheten och driften av olika 

system blir därigenom för merparten av dem självfinansierade. 

 

Ingmar Ångman 

Förvaltningschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Socialförvaltningen 
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 Socialnämnden 

 

Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) 
Förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar till 

den nya dataskyddslagstiftningen. 

2. Erika Skyllkvist utses till dataskyddsombud för socialnämnden från och 

med 2018-05-25. 

Ärendet 
Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 

kommer att träda ikraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, 

PUL. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 

behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 

personlig integritet. I Sverige kommer EU-förordningen att konkretiseras 

genom den nya dataskyddslagen. 

Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig 

nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter 

inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt 

tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela 

unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att 

modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det 

nya digitala samhället. 

Inledningsvis är det viktigt att se till att beslutsfattare och nyckelpersoner inom 

organisationen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av 

dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att nämnden är medveten om hur 

verksamheten kommer att påverkas av förordningen och identifiera de 

områden som man måste arbeta särskilt med. 

Vad ska man tänka på? 

Vad är en personuppgift? 

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person 

som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och 
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ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter 

även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska 

identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de 

kan kopplas till fysiska personer. 

 

Exempel på personuppgifter är adress, personnummer, kundnummer, 

registreringsnummer på fordon, lägenhetsnummer, postnummer, och 

fastighetsbeteckning. 

Vilka personuppgifter hanterar nämnden? 

Verksamheten bör inventera och dokumentera vilka personuppgifter ni 

hanterar, hur de samlas in och till vem uppgifterna lämnas ut. En bred översyn 

behöver göras för att ta reda på vilka uppgifter som hanteras inom de olika 

delarna av organisationen. 

De registrerades rättigheter 

De viktigaste rättigheterna för de registrerade är att: 

 Få tillgång till sina personuppgifter 

 Få felaktiga personuppgifter rättade 

 Få sina personuppgifter raderade (”rätten att bli glömd”) 

 Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat 

beslutsfattande och profilering 

De registrerades rättigheter framgår av artikel 12-22 i dataskyddsförordningen.  

På det stora hela kommer de registrerade att ha samma rättigheter som idag 

men rättigheterna förstärks med dataskyddsförordningen. Om verksamheten 

redan idag tillmötesgår de registrerades rättigheter bör övergången till den nya 

förordningen gå relativt smidigt. Det är därför ett bra tillfälle att nu se över 

rutinerna och fundera på hur man ska hantera en begäran om rättelse från en 

registrerad. 

Med vilken rättslig grund hanteras personuppgifter? 

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas 

ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund.  

En sådan rättslig grund är samtycke från den registrerade. Andra rättsliga 

grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett 

avtal med den registrerade, fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den 

registrerades grundläggande intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse, 

för myndighetsutövning, samt efter en intresseavvägning. 

 

De rättsliga stöd som blir aktuella för en kommun att använda sig av är med 

stöd av avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning, och allmänt intresse. I 

vissa fall är även samtycke ett stöd för att behandla personuppgifter. 

Behandlingen av personuppgifterna måste vila på någon av dessa 

grunder för att vara laglig.  
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”Missbruksregeln” 

I personuppgiftslagen finns en regel som kallas missbruksregeln. Den här regeln 

försvinner när dataskyddsförordningen träder ikraft. Regeln innebar att 

personuppgifter i löpande text, s.k. ostrukturerat material, var okej så länge 

uppgifterna inte var kränkande för personen ifråga. Om denna regel har använts 

som stöd på t.ex. en hemsida måste de personuppgifterna tas bort om Ni inte 

har någon annan rättslig grund. Vilka rättsliga grunder som finns framgår av 

artikel 6 i förordningen och för en kommun är de rättsliga grunderna: samtycke, 

avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och allmänt intresse. 

Eftersom missbruksregeln som tidigare fanns i personuppgiftslagen även var 

applicerbar vad gäller mail är det också bra att varje person inom organisationen 

ser över sin mail. Dataskyddsförordningen kommer även att omfatta mail vilket 

gör att samtyckes- och gallringsreglerna även gäller det området. Samtycke 

krävs därför för att lagra information i mailen men beror på situationen; om en 

mailkonversation behandlar ett ärende som är nödvändigt för att uppfylla 

kravet på en affärsöverenskommelse behövs inte ytterligare samtycke. När 

ärendet inte längre är aktuellt så ska gallring ske om det inte vidare behövs för 

t.ex. bokföring.  

Om ärendet behövs för t.ex. bokföring ska det inte gallras även om personen 

begärt att bli ”bortglömd” i enlighet med artikel 17 i dataskyddsförordningen, 

men information som kan tas bort ska göra. 

Krav på registerförteckning 

Dataskyddsförordningen ställer upp ett krav på att varje personuppgiftsansvarig 

ska föra ett register över behandling som utförts under dess ansvar. Det blir 

således ett register över register.  

Av artikel 30 i dataskyddsförordningen framgår vad ett sådant register ska 

innehålla. Bland annat ska det innehålla namn och kontaktuppgifter för den 

personuppgiftsansvarige, ändamålen med behandlingen, en beskrivning av 

kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter, och de 

kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas 

ut. Detta är bara exempel på de saker som ska ingå i ett sådant register. 

Registret innehåller således en registerbeskrivning över varje behandling av 

personuppgifter i organisationen vad gäller syfte och innehåll.  

Degerfors kommun kommer att använda programmet Draftit för detta vilket 

blir en registerförteckning i digital form. Där ska varje verksamhet gå in och 

svara på frågorna för varje register den har över personuppgifter. Det är viktigt 

att man svarar på varje fråga och dokumenterar noga för att uppfylla 

dataskyddsförordningens krav. 

Om verksamheten upptäcker att ni har personuppgifter som inte längre 

används ska dessa tas bort. Gallringsrutiner bör införas inom de olika områdena 

inom organisationen. 
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Krav på rapportering vis personuppgiftsincident 

Om det inträffar en säkerhetsincident som rör personuppgifter, till exempel ett 

dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter, måste man 

dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. 

Man kan också behöva informera de registrerade till exempel om det finns risk 

för id-stöld eller bedrägeri. 

En sådan anmälan ska göras av den personuppgiftsansvarige. 

Vem har ansvar? 

Personuppgiftsansvarig 

Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvar. 

Personuppgiftsansvarig är den som behandlar personuppgifter i sin verksamhet. 

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen 

med och medlen för behandlingen av personuppgifter. (3 § personuppgiftslagen och 

artikel 4 i dataskyddsförordningen) 

Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, 

stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin 

verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de 

ska användas till. Det är alltså är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd 

som är personuppgiftsansvarig.   

I en kommun är både kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna 

personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet. 

Dataskyddsombud 

Dataskyddsombudets huvudsakliga uppgifter är: 

 Vara ett kunskapsstöd inom kommunkoncernerna gällande 

dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och 

annan tillämplig dataskyddslagstiftning.  

 Delta i arbetet med att bygga strategier för det framtida 

dataskyddsarbetet.  

 Rapportera till organisationernas ledning om dataskyddsfrågor och om 

organisationernas brister och utvecklingsbehov.  

 Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra 

utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande 

lagstiftning.  

 Övervaka den interna efterlevnaden av organisationernas strategi för 

dataskydd.  

 Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.  

 Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och 

övervaka genomförandet av den. 
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 Genomföra kontinuerlig omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning 

rörande personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen och 

patientdatalagen, och bistå i att ta fram förändrade arbetssätt utifrån 

förändringar i lagstiftningen. 

Förvaltningen 

Förvaltningens uppgift är att, på uppdrag av nämnden (personuppgiftsansvarig) 

organisera verksamheten på sådant sätt att behandlingen av personuppgifter 

lever upp till lagstiftningens krav. Det är förvaltningen som inventerar, 

registrerar i registerförteckningen och lämnar ut uppgifter till registrerade. 

Vilka är de största skillnaderna jämfört med personuppgiftslagen? 
1. Personuppgiftsansvariga ska upprätta en registerbeskrivning för varje 

behandling av personuppgifter. 

2. En konsekvensbedömning ska göras när det finns särskilda risker för 

den registrerade 

3. Informationsplikt gentemot de registrerade 

4. Missbruksregeln försvinner 

5. De registrerades rättigheter utökas 

6. Anmälan om personuppgiftsincident ska ske inom 72 timmar 

7. Sanktionsavgifter kan förekomma för den som bryter mot 

dataskyddsförordningen 

 

Maria Eriksson 

Biträdande kommunchef och kanslichef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Socialförvaltningen 
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Redovisning av internkontroll 2017 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens internkontroll 2017. 

Ärendet 
Enligt antagen internkontrollplan för socialnämnden 2017 (SN§6/2017) ska 

följande områden kontrolleras enligt vald frekvens och metod. 

 

Risk för undernäring  

Vid den nattfastmätning som genomförts riskbedömdes 92 personer på våra 

särskilda boenden. Det  visade det sig att 26 av dessa hade BMI < 22, d.v.s. var 

undernärda. Socialstyrelsen rekommenderar max 11 timmars nattfasta.  

Arbete med att motverka undvikbar undernäring behöver fortsätta. En viktig 

del är samarbete mellan olika yrkesgrupper, omvårdnadspersonal (både dag – 

Kontrollområde 

 

Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig 

Kontroll-

metod 

Frekvens Omfattning Rapport-

ering till 

Klar 

senast 

Risk för 

undernäring 

Nattfastemätning MAS Mätning av tid 

utan mat, 

nattetid 

1ggr/år SÄBO 

 

Social- 

nämnden 

30/11 

Basala 

hygienrutiner 

PPM-mätning 

basala hygien- och 

klädrutiner 

MAS Observationer 1ggr/år 7 enh.säbo/ 

korttidsbo. 

Gruppbostad LSS 

Social- 

nämnden 

30/5 

Privata medel Granska riktlinjer 

och rutiner 

Ekonom Stickprov  

 

1 ggr/år Särskilt bo. 

Gruppbostad LSS 

Social- 

nämnden 

31/12 

Försörjningsstöd Granska riktlinjer 

och rutiner 

Ekonom/ 

IT-samord. 

Stickprov kvartalsvis Enheten försörjning 

och arbete 

Social- 

nämnden 

31/12 

Dokumentation Fastställa att 

rutiner för 

dokumentation 

följs 

Verksamhetschef Stickprov 1 ggr/år Slumpvis utvalda 

medarbetare spridda 

över hela 

förvaltningen 

Social- 

nämnden 

31/12 

Vikarierutiner Användningen av 

vikarier 

Ekonom Stickprov, en 

vecka i april 

och en i 

oktober 

2 ggr/år I de verksamheter 

där timvikarier 

används i hög 

utsträckning 

Social- 

nämnden 

31/12 

Lex Sarah/Lex 

Maria 

Att årlig 

genomgång 

genomförs enligt 

rutinen 

MAS Frågor till 

enhetscheferna 

1 ggr/år Hela förvaltningen Social- 

nämnden 

31/12 
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och nattpersonal), enhetschef och sjuksköterska, och att man tillsammans tar 

fram riktlinjer hur man ska göra för att ändra på negativt resultat. Det bör 

framgå vem som ansvarar för vad, olika kostförslag för att bryta nattfastan, 

önskan om ett informationsblad att lämna ut på enheterna. Kostombudens 

kunskap ska användas på bra sätt, de bör träffas regelbundet. Utförligare 

information om detta redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. 

Basala hygienrutiner 

Punktprevalensmätning (PPM) gällande basala hygien- och klädrutiner har 

genomförts inom Vård och Omsorg samt gruppbostäder. I årets mätning 

genomfördes mätningen på 30 % färre personer jämfört med föregående år. 70 

personer ingick i mätningen av dessa hade endast 43 % korrekt följsamhet till 

hygienreglerna.  Följsamheten till klädreglerna behöver förbättras. Det var 61% 

av vårdpersonalen som gjorde handdesinfektion före man hjälper någon med 

omvårdnad och efter var det 94 %. Målet måste vara 100 % på alla stegen i 

rutinen. 

Privata medel 

Internkontroll av hanteringen av privata medel har under året genomförts på tre 

enheter inom SÄBO och på en gruppbostad.  

I de flesta fall fungerar hanteringen av privata medel inom SÄBO bra. I några 

enstaka fall saknas kvitton, är kvitton felnumrerade eller har samma 

kvittonummer som andra kvitton, vilket försvårar avstämningen. Månatliga 

avstämningar görs av personalen i stor utsträckning men även det kan göras 

mer frekvent för en bättre koll. På en enhet saknas fortfarande ett kassaskåp. 

Åtgärder som har vidtagits är att enhetscheferna fått ta del av resultatet. 

Ytterligare en kontroll kommer göras under början av 2018 för att säkerställa 

att personalen åtgärdat det som framkommit vid kontrollen. 

På gruppbostaden finns en rutin för hantering av privata medel. Rutinen följer 

inte helt den riktlinje som finns beslutad. Personalen behöver numrera kvitton 

och registrering i kassabok, skriva ner att avstämning gjort varje månad i 

kassaböckerna samt spara samtliga kvitton och ge kopior till de anhöriga som 

önskar det.  

Åtgärder som har vidtagits är att enhetschefen fått ta del av riktlinjen och ska ta 

upp denna på kommande arbetsplatsträffar på samtliga gruppbostäder.  

En fråga som uppkom i samband med internkontrollen på gruppbostaden är att 

personalen ibland hamnar i hot- och våldssituationer med vissa brukare då 

deras förvaltare beordrat personalen att säga ifrån när brukaren vill handla 

specifika varor för sina pengar. Förhållandet mellan förvaltare och personal vid 

hantering av privata medel regleras inte i riktlinjen, vilket upplevs som ett 

problem från personalens sida.   

Försörjningsstöd 

Under året har tolv ärenden inom försörjningsstöd granskats. Utav dessa kunde 

åtta granskas utan anmärkning. Resterande ärenden noterades och skickades 
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sedan till enhetschefen för försörjning och arbete för kommentar. I ett ärende 

hade beslut mot återkrav fattats men personen hade inte gjort någon 

inbetalning till kommunen. Enhetschefen förklarade att det gällde städ av 

lägenhet vid utflytt. Personen hade socialt kontrakt och i sådana fall är det 

kommunen, som hyresgäst, som ansvarar för att lägenheten städas. I de övriga 

ärenden påpekades att normberäkning saknades eller att samtliga kostnader inte 

framkom av normberäkningen. Detta förklarar enhetschefen med att personen, 

vid möte med handläggaren, inte hunnit få fakturan. När det inträffar är det 

bättre att fatta ett separat beslut i efterhand, vilket enhetschefen har tagit upp 

med berörda handläggare. Då det finns förklaringar till samtliga avvikelser samt 

att åtgärder vidtagits fungerar rutinen bra. 

Dokumentation 

Kontroll har utförts av dokumentation utförd av fyra personal inom IFF. 

Kontrollen har genomförts som stickprov vid två tillfällen under året. Inga 

brister i dokumentationen har konstateras utan den har följt de instruktioner 

som finns.  

MAS granskar journal enligt HSL förd av legitimerad personal vid avvikelser 

som registreras. Då brister i dokumentation t.ex. för lite dokumentation eller 

ordval som inte överensstämmer med respekt för den enskilde individen tas 

detta upp med aktuell enhetschef. Brister finns i vissa granskade ärenden. 

Någon granskning av dokumentation enligt socialtjänstlagen inom Vård och 

Omsorg har inte genomförts. 

Vikarierutiner 

Internkontrollen avseende vikarierutiner har inte kontrollerats under 2017, då 

byte av ekonomisystem tagit tid från uppdraget. Däremot har förvaltningen 

inlett ett arbete med att se över kopplingen mellan schemaläggning och budget, 

för att skapa en större förståelse för personalanvändning i förhållande till 

budgeten hos enhetscheferna.  

Lex Sarah/Lex Maria 

Genom kompetenskartläggningsverktyget KOLL kan konstateras att 240 av 

261 medarbetare med krav på kunskap om Lex Maria har sådan. Motsvarande 

siffra avseende Lex Sarah är 264 av 369 medarbetare. Granskningen visar 

behov av utbildningsinsatser framförallt avseende Lex Sarah. Lex Maria har 

större täckningsgrad. Det väsentliga är att personal har kunskap om sin 

skyldighet att anmäla avvikelser. Om det sedan ska betraktas som någon av 

specialfallen Lex Sarah eller Lex Maria är en fråga som hanteras vid 

uppföljningen och utredningen av dessa. Inför 2018 års plan för internkontroll 

kommer därför istället fokus läggas på kunskap om avvikelsehanteringen och 

den enskilde medarbetarens roll i detta.  
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Linda Åberg 

Ekonom 
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Internkontrollplan 2018 
Förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens internkontrollplan för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen föreslår att områdena risk för undernäring, basala 

hygienrutiner, hantering av privata medel, beslut om försörjningsstöd, loggning 

i Treserva, avvikelser, återsökning av riktade statsbidrag på flyktingområdet 

samt beslut om kontaktperson och ledsagning granskas. Samtliga områden 

anses viktiga då de kan uppfattas som känsliga, påverka förvaltningens 

trovärdighet och eller ge stora konsekvenser om de inte utförs korrekt. 

Ärendet 
Enligt antaget reglemente för internkontroll i Degerfors kommun ska 

nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 

kontrollen. Av planen ska framgå: 

 Vilka rutiner som ska granskas 

 Vilka kontrollmoment som ska utföras 

 Vem som ansvarar för att respektive rutin granskas 

 Med vilken frekvens granskningen ska utföras 

 Vilken metod som ska användas och hur stort urval som ska granskas 

 Till vem resultatet av granskningen ska rapporteras 

 Riskbedömning av rutinen 
Socialförvaltningen föreslår att internkontroll ska genomföras inom följande 

områden: 

 

Kontrollområde 

 

Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig 

Kontroll-

metod 

Frekvens Omfattning Rapport-

ering till 

Klar 

senast 

Risk för 

undernäring 

Nattfastemätning MAS Mätning av tid 

utan mat, 

nattetid 

1ggr/år SÄBO 

 

Social- 

nämnden 

30/11 

Basala 

hygienrutiner 

PPM-mätning 

basala hygien- och 

klädrutiner 

MAS Observationer 1ggr/år 7 enh.säbo/ 

korttidsbo. 

Gruppbostad LSS 

Social- 

nämnden 

30/5 

Privata medel Granska riktlinjer 

och rutiner 

Ekonom Stickprov  

 

1 ggr/år Särskilt bo. 

Gruppbostad LSS 

Social- 

nämnden 

31/12 

77



Degerfors kommun 
Datum 
2018-02-21 

  
SN 37-2018/1 

Sida 
2(4) 

 

 

Beskrivning av förslag 

Risk för undernäring 

Internkontrollen ska utföras på Letälvsgårdens och Västergårdens 

boendeenheter och mäta tiden mellan dagens sista mål mat och följande dags 

första mål mat. Det vill säga tiden under natten då brukaren inte äter eller 

dricker något som ger nämnvärd energi. Denna tidsperiod ska inte överstiga 11 

timmar. 

Orsak – Kontrollen är införd för att 20 % av brukare med risk för undernäring 

vid uppföljning i Senior alert hade mer än 5 % viktnedgång. 

Väsentlighet – Undernäring leder till lidande för den enskilde. 

Risk – Sannolikheten för undernäring är hög. 

 

Basala hygienrutiner 

Internkontrollen ska granska att de basala hygienrutinerna följs av personalen. 

Observationer görs på sju särskilda boende-enheter samt gruppbostäder LSS av 

att skyddskläder, handskar, förkläden och handsprit används samt att händerna 

tvättas med tvål och vatten vid smutsigt arbete. 

Orsak – Vårdrelaterade infektioner orsakade av vårdpersonal är vanliga i hälso- 

och sjukvård. 

Väsentlighet – Vårdrelaterade infektioner leder till lidande för den enskilde och 

ibland även död samt orsakar oerhörda kostnader för samhället. 

Risk – Risken för vårdrelaterade infektioner anses medelstor. 

 

Privata medel 

Försörjningsstöd Granska riktlinjer 

och rutiner 

Ekonom/ 

IT-samord. 

Stickprov kvartalsvis Enheten försörjning 

och arbete 

Social- 

nämnden 

31/12 

Loggning i 

Treserva 

Fastställa att 

rutinen för 

kontroll av 

loggning efterlevs 

Förvatningschef Stickprov 1 ggr/år Slumpvis utvalda 

medarbetare spridda 

över hela 

förvaltningen 

Social- 

nämnden 

31/12 

Avvikelser Kontrollera att 

personalen har 

kännedom om 

rutiner för 

avvikelser 

Förvaltningschef Fråga i 

kompetenskart

läggningsverkt

yget KOLL 

1 ggr/år Hela förvaltningen Social- 

nämnden 

31/12 

Återsökning Fastställa att 

återsökning av 

riktade statsbidrag 

på 

flyktingområdet 

utförs 

Ekonom Kontroll av att 

rutinerna 

efterlevs 

1 ggr/år Flykting Socialnämn

den 

31/12 

Kontaktperson och 

ledsagning 

Fastställa att 

riktlinjer följs 

Verksamhetschef Gå igenom 

beslut under 

året 

1 ggr/år LSS Socialnämn

den 

30/9 

Upprepad 

sjukfrånvaro 

Fastställa att 

rutiner följs 

Förvaltningschef Följa upp 

ärenden med 

upprepad 

korttivdsfrånva

ro 

1 ggr/år Hela förvaltningen Socialnämn

den 

30/9 

Vikarierutiner Användningen av 

vikarier 

Ekonom Stickprov, en 

vecka i april 

och en i 

oktober 

2 ggr/år I de verksamheter 

där timvikarier 

används i hög 

utsträckning 

Social- 

nämnden 

30/9 
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Internkontrollen ska granska att riktlinjerna för hantering av privata medel 

efterföljs i verksamheten. Hanteringen av privata medel granskas på två enheter 

inom särskilt boende och på två gruppboenden. 

Orsak – Kontrollen är införd för att säkerställa att riktlinjerna implementeras i 

verksamheten. 

Väsentlighet – Brister vid hanteringen av privata medel påverkar verksamhetens 

trovärdighet. 

Risk – Sannolikheten för bristande implementering av riktlinjerna för 

hanteringen av privata medel anses hög. 

 

Försörjningsstöd 

Internkontrollen ska granska handläggarnas rutiner och riktlinjer samt att dessa 

är implementerade i verksamheten. Granskningen omfattar ett visst antal 

slumpvist utvalda ärenden. Kontrollen omfattar även ekonomisk förmedling 

och ekonomiskt bistånd flykting. 

Orsak – Kontrollen är införd för att säkerställa försörjningsstödets rutiner och 

riktlinjer eftersom området ses som ett generellt riskområde där brister kan leda 

till stora konsekvenser.  

Väsentlighet – Fel vid utbetalningen av försörjningsstödet kan få stora 

ekonomiska konsekvenser för både verksamheten och den enskilde brukaren.  

Risk – Sannolikheten för att fel vid utbetalning av försörjningsstödet inträffar är 

liten.  

 

Loggning i Treserva 

Rutinerna syftar till att internt kontrollera att uppgifter i Treserva inte hämtas av 

obehörig. 

Orsak – Kontrollen syftar till att säkerställa medarbetare inte tar del av obehörig 

information. Kraven på området skärps i och med införandet av nya 

dataskyddsförordningen. 

Väsentlighet – Att fel person får ta del av obehöriga uppgifter kan få 

konsekvenser för brukarna och förtroendet för verksamheten. 

Risk – Sannolikheten för att integritetskänsliga uppgifter sprids till obehöriga är 

medelstor. 

 

Avvikelser 

Internkontrollen syftar till att säkerställa att personalen har kännedom om de 

rutiner som finns vid avvikelser i verksamheten.  

Orsak – Kontrollen syftar till att säkerställa att personalen känner till rutinen för 

avvikelser så att samtliga avvikelser inom förvaltningen blir registrerade. 

Väsentlighet – Om det inte finns kännedom kring avvikelser i verksamheterna 

kan det få stora konsekvenser, både för brukare och medarbetare. 

Risk – Sannolikheten för att avvikelser inte registreras och åtgärdas är stor. 

 

Återsökning 
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Med kontrollen vill förvaltningen säkerställa att återsökning av riktade 

statsbidrag inom flyktingområdet utförs. 

Orsak – Kontrollen syftar till att säkerställa att riktade statsbidrag återsöks. 

Väsentlighet – Om kommunen inte återsöker samtliga riktade statsbidrag som 

kommunen har rätt till kan det få ekonomiska konsekvenser. 

Risk – Sannolikheten för att fel kan uppstå är medelstor. 

 

Kontaktperson och ledsagning 

Internkontrollen syftar till att kontrollera att rutinen för beslut om 

kontaktperson eller ledsagning följs. Under 2017 göra båda dessa delar av 

verksamheten underskott gentemot budget.  

Orsak – Kontrollen syftar till att säkerställa att rätt beslut fattas i ärenden om 

kontaktperson eller ledsagning. 

Väsentlighet – Om fel beslut fattas i frågan kan det få stora ekonomiska 

konsekvenser för kommunen men också stora konsekvenser för den enskilde. 

Risk – Sannolikheten för fel beslut är liten men inte försumbar. 

 

Upprepad korttidsfrånvaro 

Internkontrollen syftar till att kontrollera att rutinen vid upprepad 

korttidsfrånvaro följs och att utredningar initieras vid företagshälsovården.  

Orsak – Sjukfrånvaron ökar i förvaltningen – särskilt den långa. Upprepad 

korttidsfrånvaro är en indikation på att ohälsa utvecklas vilket kan leda till 

längre tiders frånvaro.  

Väsentlighet – Sjukfrånvaro påverkar den anställde som drabbas och 

verksamheten på ett negativt vis förutom att den drabbar kommunen 

ekonomiskt.  

Risk – Sannolikheten för att fel kan uppstå är liten. 

 

Vikarierutiner  
Internkontrollen avser att granska användningen av vikarier inom 
förvaltningen. Förvaltningen har i dagsläget höga kostnader för vikarier och 
därför finns det anledning till att se över användningen av denna resurs.  
Orsak – Kontrollen införs för att säkerställa att vikarietillsättningen sker utifrån 
behov.  
Väsentlighet – Att vikarie tillsätts i fel utsträckning kan få konsekvenser för den 
enskilde brukaren men också ekonomiska konsekvenser för verksamheten.  
Risk – Sannolikheten för fel bedöms som medelhög. 

 

Linda Åberg 

Ekonom 

 

 

Beslut ska skickas till 
Socialnämnden 
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 Socialnämnden 

 

Förslag till beslut 
Föreslag till ny organisation antas vilket innebär att verksamheten från 1 juni 

2018 omfattar en arbetsgrupp som arbetar med HVB-platser och ett 

stödboendeplatser samt utslussning. 

HVB-hemsverksamheten avslutas den 31/12 2018. Verksamheten bedrivs 

därefter enbart som stödboende. Eventuellt kan HVB verksamhet finnas kvar 

ytterligare några veckor efter den 1 januari 2019.  

Verksamheten lokaliseras till Slingan 6. 

Den minskade verksamheten innebär också att stödfunktionerna för 

verksamheten minskas från 20190101 

Ärendet 
Sedan 2011 har Degerfors kommun bedrivit verksamhet med mottagning av 

ensamkommande barn. Från början i ett HVB-hem med överenskommelse om 

14 platser. Verksamheten har sedan utökats i flera omgångar till att som mest 

under våren 2016 omfatta 96 platser med tre HVB-hem och en 

utslussningsverksamhet. Två HVB-hem avvecklades under 2017. 

Verksamhetens förutsättningar har förändrats snabbt. I nuläget är det barn som 

fått avslag på sin asylansökan och/eller som skrivits upp i ålder som leder till 

relativt snabba förändringar. 

Antalet inskrivna barn i HVB-hemsvård är i nuläget 13 stycken. Utöver dessa 

finns 18 personer inskrivna i stödboende och utsluss. Två barn är i familjehem 

placerade hos släktingar. Tre ungdomar bor i vårt så kallade Kvarboende som 

är benämningen för de som kvarstannar i kommunen i avvaktan på slutligt 

beslut i deras asylärende. 

1 juni 2018 beräknas antalet barn i HVB-hem vara 7 – 9 stycken. 16 personer 

finns i stödboende och utsluss. Det innebär att plats finns att inrymma samtliga 

barn och ungdomar i en verksamhet där samordning av personal innebär 

effektivitetsvinster.  

Verksamheten minskar ytterligare under 2019 med tanke på att färre barn 

kommer vara inskrivna och att bemanning dygnet om inte blir nödvändigt 

längre.  
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Ny organisation 
Förslaget innebär att från 1 juni 2018 koncentreras verksamheten till lokaler 

ovanpå socialkontoret på Slingan 6 där verksamhet bedrivs med såväl HVB-

platser som stödboendeplatser. Vida Världen stängs.  

Verksamheten föreslås ledas av en enhetschef fram till 31 december 2018. Hur 

ledningen av verksamheten därefter organiseras kommer beslutas i ett senare 

skede.  

För verksamheten föreslås bemanning med sex personal varav en 

behandlingsansvarig för att täcka alla dagar i veckan och nattbemanning. Denna 

organisation träder i kraft 1 oktober 2018. För att kunna behålla HVB-

hemsplaceringar kommer dock en extra personal behöva finnas tidsperioden 1 

oktober till 31 december. Eventuellt också några veckor ytterligare i avvaktan 

på att de yngsta placerade fyller 17 år.  

För tidsperioden 1 juni – 30 september är bemanningen nio personal och en 

chef. Den personal som finns kvar under tidsperioden fram till 30 september 

men inte behövs i ordinarie bemanning kommer ersätta ordinarie personal vid 

semestrar och annan ledighet. Flera i nuvarande personalgrupp är redan nu på 

väg att söka annat arbete/studier.  

Antal sysselsättningsgrad i verksamheten är idag 15,45 ssg. 16 personal. 

Övertaligheten från 1 oktober beräknas till 10 personer varav en kan erbjudas 

fortsatt anställning till 31 december. 

Finansiering 
 

Intäkter 2019   
7 

449 tkr         
               
Personal övergripande 
organisation 2019              
Ekonomiassistent 0,25 120          
IFF chef  0,25 200          
Socialsekreterare  0,50 250          
AME  0,50 250          

Administrationsbidrag  300          
Totalt övergripande 
organisation  1,50 

1 
120 tkr         

 Verksamhetskostnader 
inkl hyror   

2 
142 tkr         

Boendepersonal 6 
3 

300 tkr         

SUMMA:  
6 

562 t kr         
Återstår  887 t kr         
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Intäkterna är beräknade utifrån de ungdomar som idag finns inom 

verksamheten samt deras ålder och ersättningsnivå från Migrationsverket. För 

ungdomar upp till 18 år utgår en ersättning om 1350 kr/dygn och för 

ungdomar mellan 18-21 år utgår en ersättning om 750 kronor per dygn förutsatt 

att personen har uppehållstillstånd som beviljats före 18 årsdagen. I 

verksamheten finns idag ett tiotal barn utan beslut om uppehållstillstånd. 

Kalkylen utgår från en bedömning om vilka av dem som kan få ett sådant. Här 

finns naturligtvis en osäkerhet. Eventuella konsekvenser av en eventuellt ändrad 

lagstiftning för de barn som sökt asyl innan 24 november 2015 har inte 

beaktats.  

De totala intäkterna utifrån ovanstående förutsättningar uppgår till 7 449 tkr 

under 2019. Beräknade kostnader förutom personalkostnader uppgår till 6 562 

tkr. En marginal finns i kalkylen uppgående till 887 tkr vilket krävs med tanke 

på de osäkra förutsättningarna.  

Förutom boendepersonal finansieras stödfunktioner till verksamheten med 

ersättningar från Migrationsverket. Dessa planeras minskas från sammanlagt 

3,55 åa till 1,50 åa. Personal kommer omfördelas till andra tjänster inom 

förvaltningen. 250 tkr ska dock finansieras genom omfördelning inom befintlig 

budget. 

Riskbedömning 
Att bedriva verksamheten med den personal som föreslås bedöms kunna ske 

utan betydande svårigheter. I stort sett kommer samma personaltäthet att 

kunna behållas som gäller i nuläget. Efterhand minskar antal barn med 

placering i HVB-hem. Stödboendeformen kräver en lägre bemanningsgrad. En 

mer ingående riskbedömning kommer att göras av enhetschef tillsammans med 

utsedda skyddsombud.  

 

Ingmar Ångman 

Förvaltningschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Personalchefen 
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Tillfällig boendeenhet på Västergården plan 5 
Förslag till beslut 
En tillfällig boendeenhet med två platser öppnas på Västergården 

Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att få täcka de kostnader som 

uppstår med de medel som är reserverade i budgeten för oförutsedda kostnader 

avseende ett nytt demensboende 3450 tkr 

Bakgrund 
Den senaste tiden har vi fått i uppdrag att ta hand om två brukare som uppvisar 

ett mycket utåtriktat beteende. Alla möjliga typer av åtgärder har prövats men 

till slut har vi känt oss tvungna att placera dessa personer på våning 5 i de 

lokaler som i dag är vilande i väntan på att öppna en ny enhet inom VoO.  

Förslag till lösning 
En ny tillfällig boendeenhet på våning 5 Västergården öppnas med två platser. 

Syftet med detta är att kunna ta hand om dessa brukare på ett värdigt sätt och 

samtidigt undvika att andra brukare i verksamheten utsätts för situationer med 

hot och våld inblandat. Lösningen har i praktiken varit denna sedan november 

2017. Bemanningen har då varit 28 timmar per dygn dagtid samt 20 timmar per 

dygn nattetid. I nuläget är situationen stabilare vilket lett till att en ensam natt 

bemannar båda personerna. Omdisponeringar kommer att göras inom 

verksamheten vilket ytterligare sänker kostnaderna. Viss beredskap behöver 

dock finnas till att periodvis öka bemanningen. Bemanningen kommer att vara 

en personal nattetid (10 timmar) och två dagtid (28 timmar) varav en 

dagpersonal omdisponeras från annan verksamhet som dock behöver 

tillförsäkras en möjlighet till extra resurs när så krävs. Kostnaden blir för den 

tillfälliga boendeenheten 2900 tkr på helår samt möjlighet till extra resurs 550 

tkr. Naturligtvis ska inte större resurs än nödvändigt användas.   

Prognosen för de båda brukarna är att en kommer att kräva denna extra insats 

fram till sommaren och den andra hela året. Detta är dock mycket osäkert. 

84



Degerfors kommun 
Datum 
2018-02-09 

SN 35-2018/1 
  

Sida 
2(2) 

 

 

Finansiering 
I samband med antagandet av driftbudgeten 2018 avsattes 4 000 tkr i anslaget 

för oförutsedda kostnader i kommunstyrelsens budget avsedda för ett 

demensboende. I nuläget finns inget som tyder på ett ökat behov av platser 

generellt under 2018. Av dessa 4 000 tkr har socialnämnden i budgetbeslutet 

tillförts 550 tkr för tomhyror på Västergården. Resterande belopp 3 450 tkr 

behöver tillföras socialnämndens budget för att finansiera den tillfälliga 

boendeenheten på Västergården plan 5. 

 

 

Jörgen Dahl Larsson 

Verksamhetschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 

 

Åtgärder ekonomisk kontroll 
 

 Analys av utfall – alla kontoansvariga. Pågår. 

 Förbättrad uppföljning. Varannan månad med början i mars halvdagar 

per verksamhetsområde med kontoansvariga, ekonom och 

förvaltningschef. Var och en förbereder sig. 

 Kontroll på bemanningskostnader – översätta lagt schema till kostnader 

och jämförelse med budget. Ev inköp av modul till Time Care eller eget 

system. Utbildning av chefer i bemanningsekonomi. 

 Kostnadstäckning för krävande vårdtagare Västergården plan 5. 

 Tillfälligt stopp för utbildning som kräver vikarier. Gäller tills vi har 

kontroll. 

 Tillfälligt stopp för inköp av annat än förbrukning. Gäller tills vi har 

kontroll. 

 Avvakta med återbesättningar – ev avstå där det är möjligt. 

(Socialsekreterare, anhörigsamordnare…) 

 Uppdrag i budgeten:  

- hemmaplanslösningar 

- minskat vikariebehov 

- inköpssystem kartläggning 

- handlingsplan hemtjänsten 

- genomgång ledsagning och kontaktperson LSS 

 Förändrat arbetssätt ledsagning. 

 Delaktighet i hela personalgruppen – ekonomiska rapporter på APT. 

 Åtgärder vidtagna i budgeten – buffert, ökade anslag placeringar, ökade 

anslag kontaktperson och ledsagning.   
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 Ekonomisk uppföljning på arbetsutskott varje tillfälle. Medverkan av 

verksamhetscheferna. 

 

Ingmar Ångman 

Förvaltningschef 

0586-48 240 

ingmar.angman@degerfors.se 
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Skrivelse angående finskspråkig äldrevård i Degerfors kommun 

 

Bakgrund 

 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk infördes 1 januari 2010 och ger de 

fem nationella minoriteterna ett grundskydd. Grundskyddet innebär bl.a. att de nationella 

minoritetsspråken ska främjas och skyddas samtidigt som kulturen ska utvecklas och 

bevaras. De fem nationella minoriteterna ska även ha inflytande i frågor som berör dem 

och det ska helst ske genom samråd. 

Utöver grundskyddet finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade 

förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. I kommuner som ingår i 

förvaltningsområdet ska de nationella minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt 

med myndigheter, både muntligen och skriftligen. Förvaltningsmyndigheter måste se till 

att det finns personal som behärskar språket eller språken. Kommunen ska också kunna 

erbjuda barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken.  

Regeringen har avsatt drygt 100 miljoner kronor för minoritetspolitiken 2017 varav 

närmare 80 miljoner betalas ut i statsbidrag till kommuner och landsting/regioner. 

Möjliga användningsområden för dessa pengar är t.ex. kartläggning, 

organisationsöversyn och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg, initiala 

mobiliseringsinsatser som inköp av litteratur och pedagogiskt material, del av 

personalkostnader samt handlingsplan. 

Degerfors kommun ingår från och med 1 januari 2014 i det finska 

förvaltningsområdet. 

 

Kartläggning samt förslag på tidsaspekt 

Kvartal 1. Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna 

erbjuda omsorg inom särskilt boende i kommunen på finska. En kartläggning ska göras 

kring vilka som talar finska av personal och boende på kommunens äldreboenden samt 

hur åldersstrukturen ser ut gällande den finsktalande befolkningen. Verksamhetscheferna 

på kommunens äldreboende, ansvariga på äldreenheten samt kommunens 

demenskoordinatorer bör bli tillfrågade om sina tankar kring detta. 

Kvartal 2. Andra kvartalet under 2018 ägnas åt förberedelser på tilltänkta boendet, 

exempelvis genom personalrekrytering, införskaffande av finsk kultur såsom cd-skivor 

och böcker, översättning av informationsblad, förberedelser för kökspersonal med mera. 

Kvartal 3. Under tredje kvartalet 2018 lanseras ett boende med finsk språkprofil. 

Äldreenheten kan placera personer som har önskemål om finsk äldreomsorg på detta 

boende i mån av lediga platser. 
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Analys 

En stor andel av kommunens invånare, därmed också den äldre befolkningen, talar finska 

som  modersmål. När det gäller att få omsorg på sitt modersmål så anses att detta 

skapar både trygghet och välbefinnande hos de äldre. Att det skulle vara särskilt 

fördelaktigt för personer med demensdiagnos är också något som de flesta är överens 

om. Just denna koppling stärks också genom de nationella riktlinjerna kring vård och 

omsorg vid demenssjukdom. 

Med en ökad trygghetskänsla minskar oron bland vårdtagarna vilket ofta leder 

till en minskad medicinering. Trygghetskänslan hos vårdtagarna ger även ett 

lugn bland anställda. Man slipper kaos som nu uppstått på bl.a. Västergården. 

En personcentrerad omvårdnad ökar integriteten, självständigheten, initiativförmågan 

samt minskar oron hos personer med demenssjukdom. Det kan också minska 

användningen av antipsykosmedel. Att bli vårdad av personal som kommunicerar på 

samma modersmål och har kulturkompetens ger personen med demenssjukdom och 

annan språklig bakgrund trygghet, ökat välbefinnande och en känsla av hemmastaddhet. 

 

Slutsatser och förslag 

Ett finskt boende är det optimala för både vårdtagare samt personal. De boende kan göra 

sig förstådda och får svar på ett språk som de till fullo behärskar. De boende får även en 

umgängeskrets då de flesta finskspråkiga i kommunen känner varandra. 

 

I Degerfors finns även många som har meänkieli ”tornedalsfinska” som 

modersmål. Även dessa individer gynnas av ett finskt boende. 

Förslag på åtgårder. 

 Endast finskspråkig (tvåspråkig) personal. 

 Endast finska vårdtagare på avdelningen. 

 Vid nyrekrytering av personal ska man ha finska som en tung merit. 

 Främjande av finsk kultur, t.e.x. finsk mat vid vissa högtider. 

 Bastu, finska tidsskrifter, böcker samt finsk musik. Finsk TV finns redan. 

 ”Blåvitt” tema i inredningen. 

Ekonomi 

Lokaler finns redan. Antalet vårdtagare är den samma som utan ett finskt boende samt 

att antalet anställda knappast behöver ökas. Finskspråkig personal finns redan. Vid 

nyrekrytering av vårdpersonal till kommunen ska finska ses som den främsta meriten. 

Pengar för att utveckla projektet finns att söka hos Regionen samt Länstyrelsen. Bl.a. 

Sundbyberg Stad har fått pengar från länsstyrelsen för att starta upp och driva ett finskt 

boende. 

 

Degerfors Finska Förening - Styrelsen 
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Skrivelse angående finskspråkig äldrevård i Degerfors 

kommun. 

Bakgrund: 

Degerfors kommun är sedan 1 januari 2014 en del av det finska förvaltningsområdet i Sverige. I 

kommunen bor det förhållandevis många personer som har finska som modersmål. Många av 

dessa är att betrakta äldre och kan på sikt behöva hjälp av kommunens äldreomsorg. 

En skrivelse är inkommen från Degerfors finska förening angående finskspråkig äldrevård i 

Degerfors kommun. 

Faktaunderlag: 

I skrivande stund har vi totalt 13 finskspråkiga brukare inom VoO. 5 på Letälvsgården, 3 på 

Västergården och 5 i hemtjänsten. 8 personal, inklusive 1 enhetschef och 1 ssk, talar finska. Även 

3 vikarier är kunniga i språket. 

 

Förslag till lösning: 

Mycket av det som är beskrivet i skrivelsen innehåll borde med relativt enkla medel kunna 

genomföras i verksamheten efter ett politiskt beslut att så ska ske. Dock tror undertecknad, och 

vår finskspråkiga enhetschef Anne Larsson, att det inte är realistiskt med en rent finskspråkig 

enhet. Snarare bör vi tänka oss en enhet med en finskspråkig inriktning, där en del av de boende 

och en del av personalen är talar det finska språket. 

 

Jörgen Dahl Larsson 

Verksamhetschef VoO.  
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 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Folkhälsonämnden 2017-11-15 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

FHN § 131 FHN 2017.0022 
 

Tjänsteskrivelse politikerluncher 2018 
 

 

Sammanfattning 
Syftet med politikerluncherna är att skapa dialog mellan förtroendevalda och 

barn/unga genom ett informellt möte. Dialogen ska fokusera på demokrati och 

möjligheten till politisk påverkan, verksamhetsnära frågor är inte fokus för 

detta dialogforum. 

 

Varje nämnd/styrelse utser en representant till respektive politikerlunch i den 

kommun som myndigheten tillhör. Detta innebär att det är 

kommuntillhörigheten som avgör vilka lunchtillfällen en viss nämnd/styrelse 

ska utse representanter till. Beslut om valda representanter meddelas 

folkhälsonämndens diarium senast 2 veckor innan lunchtillfället.  

 

Varje nämnd/styrelse står för kostnaderna för sin valda representant. Den 

enskilde förtroendevalde ansvarar själv för att arvode utbetalas genom 

inlämnande av aktuell blankett till berörd nämnd/styrelse.  

 

Representanten ansvarar för att vid lunchen föra dialog med ungdomarna och 

dokumentera vad som framkommit, samt återkoppla till sin respektive nämnd. 

Varje nämnd/förvaltning ansvarar för att förvalta det som framkommer under 

dialogen inom deras område.  

 

Folkhälsonämnden föreslås godkänna datum för 2018 och föreslå övriga 

nämnder/styrelser att besluta om representanter till luncherna:  

 

Karlskoga 

13/2 Möckelngymnasiet Karlskoga 

13/3 Österledsskolan 

10/4 Bregårdsskolan 

17/9 Skrantaskolan 

25/10 Österledsskolan 

 

Degerfors 

8/5  Stora Vallaskolan Degerfors 

9/10 Möckelngymnasiet Degerfors 

19/11 Stora Vallaskolan Degerfors 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017 

Folder ”Politikerluncher - Handledning för politiker” 

 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 
1. Godkänna föreslagna datum för politikerluncher under 2018 

2. Föreslå övriga nämnder/styrelser att utse representanter till 

politikerluncherna 2018 
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 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Folkhälsonämnden 2017-11-15 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden beslutade att: 

1. Godkänna föreslagna datum för politikerluncher under 2018 

2. Föreslå övriga nämnder/styrelser att utse representanter till 

politikerluncherna 2018 

 

 

 

 

___ 
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 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Folkhälsonämnden 2017-10-11 
 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

FHN § 105 FHN 2017.0019 
 

Sammanträdesdatum för Tvärsektoriellt råd för folkhälsa 
och barnkonvention 2018 
 

 

Sammanfattning 
För att skapa ett forum för dialog, samverkan och kunskapsspridning kring 

folkhälsa och barnkonventionsfrågor finns ett tvärsektoriellt råd för folkhälsa 

och barnkonvention (TväR), som är gemensamt för Karlskoga och Degerfors 

kommuner.  

 

Representation i rådet bygger på deltagande vid sammanträden och konferens, 

som en del i uppdraget från den egna myndigheten/organisationen. Kostnader 

för arvode och ersättning för rådets representanter belastas respektive 

myndighet/organisation. 

 

Rådet föreslås sammanträda fredagar klockan 08.30-12.00 under följande 

datum: 

− 16 mars 

− 5 oktober 

− 30 november 

 

Inom ramen för uppdraget i rådet ska alla representanter delta i västra 

länsdelens folkhälsokonferens, som behandlas som en sammanträdesdag för 

rådet: 

− 26 oktober Folkhälsokonferens 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 september 2017 

 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 
Folkhälsonämnden fastställer föreslagna sammaträdesdagar för Tvärsektoriellt 

råd för folkhälsa och barnkonvention 2018. 

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden fastställde föreslagna sammaträdesdagar för Tvärsektoriellt 

råd för folkhälsa och barnkonvention 2018. 

 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder, styrelser & fullmäktige i Karlskoga, för kännedom 

Samtliga nämnder, styrelser & fullmäktige i Degerfors, för kännedom 

Valda representanter i rådet 

 

 

___ 
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Sammanfattning patientsäkerhetsarbetet 2017 
Under 2017 har patientsäkerhetsarbetet pågått enligt förbättringsförslag och 

uppsatta mål i 2016 års patientsäkerhetsberättelse.  

 

Punktprevalensmätning (PPM) gällande basala hygien- och klädrutiner utförs 

årligen. I årets mätning var mätningarna gjorde på 30 % färre personer.  

 

Vid deltagande i Senior Alerts punktprevalensmätning hösten 2017 redovisades 

ett positivt resultat, det var få trycksår i grad 4. Det förekommer dock trycksår 

och många har risk för trycksår. Utbildning i trycksår och positionering har 

skett under 2017. 

  

Arbete med att motverka undvikbar undernäring. En viktig del är samarbete 

mellan olika yrkesgrupper, omvårdnadspersonal (både dag – och nattpersonal), 

enhetschef och sjuksköterska, och att man tillsammans tar fram riktlinjer hur 

man ska göra för att ändra på negativt resultat. Det bör framgå vem som 

ansvarar för vad, olika kostförslag för att bryta nattfastan, önskan om ett 

informationsblad att lämna ut på enheterna. Kostombudens kunskap ska 

användas på bra sätt, de bör träffas regelbundet.  

 

Personal genomför webbaserad utbildning i palliativ vård. Nu har 64 personal 

fullföljt utbildningen med testet.  

Ny lokal rutin för palliativ vård i Degerfors kommun finns nu framtagen. Det 

finns även en rutin i för västra länsdelen. Den länsövergripande 

överenskommelsen om palliativ vård håller på att revideras. 

 

I arbetet mot en säkrare läkemedelshantering beslutades av socialnämnden 2016 

att införa digital signering vid läkemedelsadministration. Systemet har införts på 

hela vård- och omsorg. Införandet har gått mycket smidigt. 

Läkemedelsavvikelser har minskat. 

 

Kommunen ansvarar för omvårdnadshjälpmedel där olika 

trycksårsförebyggande hjälpmedel ingår.  Nu finns uppdaterade kriterier för 

omvårdnadshjälpmedel användningsområden. 

 

Förberedelse för trygg och säker hemgång enligt nya lagen har pågått under 

året. Nya Lifecare SP har införts och implementering av nya arbetssätt pågår. 

En justering av Lifecare SP kommer att ske under februari 2018 som ska passa 

med nya lagstiftningen och trygg och säker hemgång. 

 

Avvikelser skrivs och följs upp i större skala men uppföljningar dokumenteras 

inte som det kan önskas, ny analysmodul i Treserva införs under 2018. 
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Bakgrund 
 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje 

år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 

 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 

3. vilka resultat som uppnåtts 
 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§) 

Varje enskild vårdtagare ska känna sig trygg, säker och delaktig i sin vård 

och omvårdnad. Varje medarbetare ska ha förutsättningar för att kunna 

bedriva omvårdnad på ett säkert och beprövat sätt. Ledningssystemet ska 

tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i förvaltningen och 

synliggöra resultat genom uppföljning/egenkontroller och delges personal, 

vårdtagare och övriga medborgare. Detta som en del i en ”Lärande 

organisation”. Ledningssystemet möjliggör en struktur i verksamheten för att 

uppnå kvalitet samt att händelser med risk för vårdskador, missförhållanden 

eller andra avvikelser undviks i största möjligaste mån. 

 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Socialnämndens ansvar 

Socialnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 

som leder till att kravet på god vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) och Patientsäkerhetslagen (2010:659) upprätthålls. Nämnden ska 

fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt 

kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

Verksamhetschefens ansvar 

Verksamhetschefen ska enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att 

verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet samt 

främjar kostnadseffektivitet. Inom ramen för ledningssystemet ska 

verksamhetschefen ansvara för att framta, fastställa och dokumentera 

rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall 

bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. 
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Medicinskt ansvarigas (MAS och MAR) ansvar 

MAS och MAR ska tillsammans med verksamhetschefen upprätthålla 

och utveckla verksamhetens kvalitet. MAS och MAR utövar sitt ansvar 

genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet 

med verksamhetens kvalitet och säkerhet. I MAS och MAR ansvaret 

ingår bl.a. att se till att författningsbestämmelser och andra regler är 

kända och efterlevs och att det finns behövliga direktiv och 

instruktioner för verksamheten. 

Enhetschef 

Enhetschef ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som medicinskt 

ansvariga fastställt är väl kända i verksamheten samt att ny hälso- och 

sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs för att kunna utföra 

arbetet på ett patientsäkert sätt. Enhetschefen ska också säkerställa att 

personalen arbetar i enlighet med de riktlinjer och rutiner som ingår i 

ledningssystemet. Enhetschef ansvarar också för att följa upp hur 

patientsäkerhetsarbetet under förgående år utvecklats, säkrats och 

bedrivits samt vilka resultat som uppnåtts.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 

Personalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap 

och beprövad erfarenhet och har ansvar för att medverka i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet är 

beskrivet i rutiner och riktlinjer. 

 

Stödfunktioner med specialistkompetens 

Medicintekniker: Ansvar för hjälpmedel, service, installation och 

nedmontering etc. 

Hygiensjuksköterska: Ansvarig för att det finns aktuella hygienrutiner 

för regionen och behjälplig med bland annat information på 

personalmöten. Hygiensjuksköterskan utgår från Vårdhygien och 

Smittskyddsenheten på USÖ inom Region Örebro län som kommunerna 

i Örebro län kan använda i patientsäkerhetsarbetet.  

Verksamhetsutvecklare i närsjukvårdsområde väster: Ansvar att titta på 

samarbetsvägar mellan olika huvudmän och utveckling av en vård och 

omsorg med kvalité, behjälplig med utbildningsinsatser 

Fysioterapeut: Ansvar för rehabilitering av vårdtagare på särskilda 

boenden och i ordinärt boende. 
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Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Patientsäkerhetsarbetet följs strategiskt upp av högsta ledningen med bl.a. en 

årlig uppstart med uppföljning av verksamhetsplanen i ledningsgruppen samt 

därpå en heldag med samtliga verksamhetschefer, enhetschefer och 

stödfunktioner med fortsatt arbete utifrån resultat, omvärlds- och 

nulägesanalys. Ett första utkast till uppdatering av verksamhetsplanen tas 

fram för nästkommande verksamhetsår med mål och aktiviteter. 

Uppföljningen av verksamhetsplanen innefattar: 

 

 Uppsatta mål 

 Internkontrollplan 

 Öppna jämförelser  

 Egenkontroller  

 Uppföljning av mål i patientsäkerhetsberättelsen 

 Kvalitetsundersökning av verksamheten 

 Nationella kvalitetsregister: Resultat från riskbedömningar i Senior 

alert; trycksår, fall, undernäring och ohälsa i munnen samt 

punktprevalensmätningar (PPM) i trycksår och fall. Palliativa 

registret, kvalitetsbedömning av omvårdnad vid livets slut.   

 Resultat från vårdhygien-PPM ” basala hygien- och klädrutiner”  

 Resultat från journalgranskningar, avvikelser och klagomål redovisas 

i Patientsäkerhetsberättelsen årligen.  

 

 

Uppföljning genom egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

Genom att tidigt identifiera riskområden i vård och omsorg förebyggs fel 

och brister. För att följa verksamheter över tid är det viktigt att 

regelbundet samla in data. Egenkontrollen avser en regelbunden, 

systematisk uppföljning av verksamhetens planering, genomförande, 

resultat och förbättringsåtgärder. 

PPM-Basala hygien- och klädrutiner (BHK) 

 

Resultat 2015 (n=64) 2016 (n=107) 2017 (n=70) 

Total följsamhet till 8 steg gällande 

hygien- och klädrutiner 

86 %  

(Riket 88 %) 

38 %  

(Riket 51%)  

42,9 %  

(Riket 51,2%) 

Följsamhet till basala hygienrutiner 38 %  

(Riket 56 %) 

48 %  

(Riket 59 %) 

59,9 %  

(Riket 59,5%) 

Följsamhet till klädregler 87 %  

(Riket 85 %) 

79 %  

(Riket 83 %) 

62,9 %  

(Riket 82 %) 

Källa: SKL.se 
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De basala hygien och klädrutinerna är oerhört viktiga att efterleva. Utan dem 

kan spridning av t.ex. calicivirus ske snabbt. Vårdrelaterade infektioner(VRI) 

är också ibland resultat av dålig följsamhet av rutinerna.  

 

Analys: 2017 års mätning inkluderar 30 % färre mätningar. Information hade 

skickats ut till alla hygienombud. Alla enhetschefer bör ta upp hygienrutiner med 

personal på alla enheter. Det handlar inte bara om handsprit utan om handtvätt 

etc. All personal ska veta var man hittar rutinerna för hygien. Hygienombud har 

ett dokumenterat ansvar, det ska förankras i gruppen. Detta ansvar är först och 

främst enhetschefens att informera ombudet vad uppdraget gäller men också 

MAS, MAR och hygiensköterskans ansvar. 

 

Förbättringsförslag: Alla enhetschefer bör ta upp hygienrutiner med personal 
på alla enheter. Personal ska veta var man hittar rutinerna för hygienrutiner.  
Hygienombud har ett dokumenterat ansvar och bör vara känt av alla ombud 
Ombuden ska få information av först och främst sin chef men också av MAS, 
MAR och hygiensköterskan. 

                                                                                                                                                 

PPM-trycksår och fall 

Vecka 40 deltog verksamheten i Senior Alerts PPM-mätning, trycksår. 

Senior Alert är försenad med sin rapport av mätningstillfället och det är i 

skrivande stund oklart när den publiceras. 

 

Senior alert - Riskbedömningar  
Senior alert är ett kvalitetsregister för riskbedömning angående trycksår, fall, 

undernäring och status av munhälsa. Målsättningen är att riskbedöma minst 

90 % av de som bor på särskilt boende och i ordinärt boende och vid risk 

sätta in åtgärder och följa upp dem inom tre månader.   

 

I år gjordes 249 riskbedömningar, och av dessa sågs 242 (97 %) med risk för 

fall och/eller undernäring och/eller dålig munhälsa och/eller trycksår. 

 

Undernäring 
Av 190 personer som riskbedömdes visade det sig att 57 av dessa hade BMI 

< 22, d.v.s. undernärda enligt BMI-tabell. 

 

En bidragande orsak till undernäring kan vara lång nattfasta och enligt 

socialstyrelsen bör en nattfasta vara max 11 timmar. Nattfasterutinen som 

finns i kommunens ledningssystem (kompassen) innehåller handfasta tips 

hur vi ska minska nattfastan. 

 

Fall 
I Treserva registrerades 703 fallavvikelser. Fall resulterar ofta i sårskador 

och frakturer som kan resultera i lidande, sjukhusvård och lång 

rehabilitering.  
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Trycksår 
35 personer av 190 riskbedömda hade trycksår.  

Kategori1: 24st  

Kategori2: 20 

Kategori 3:7  

Kategori4:2 

 

Analys: Utbildning i trycksår och positionering har skett under 2017. 

Trycksår förekommer i alltför stor utsträckning trots utbildningsinsatser och 

hjälpmedelstillgång. Utbildningen kanske kommer att visa effekt när 

uppföljning görs 1:a kvartalet 2018. 

 

Förbättringsförslag: Teamet behöver få rutin att titta på rapporter och 

avvikelser för systematiskt arbete. Kvalitetsmål bör vara minskning av 

trycksår, fall och undernäring under 2018. 

 

Palliativ vård 
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där sjuksköterskor 

och läkare svarar på ett trettiotal frågor efter att ha vårdat en person vid livets 

slut. Oavsett sjukdom är målet att alla som dör en av sjukvården väntad död 

skall kunna känna en trygghet inom följande punkter: 

 

 

 vara lindrad från smärta och andra besvärande symtom 

 vara ordinerad läkemedel vid behov 

 få god omvårdnad utifrån sina behov  

 vårdas där hen önskar dö  

 att inte behöva dö ensam  

 att närstående är informerade om situationen 

 veta att närstående får stöd  
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Indikator 2015 2016 2017 

Utförd smärtskattning med validerat bedömnings-

instrument 

51 % 50 % 42 % 

Utförda brytpunktsamtal till patient av läkare 43 % 60 % 58 % 

Utförd munhälsobedömning 95 % 85 % 87 % 
Källa: Palliativa registret 

 
 

Analys: Palliativa ombud har utsetts på alla enheter, de har genomfört Grade 

webutbildning om palliativ vård. En rutin har tagits fram av palliativa 

gruppen i samverkan med alla berörda yrkesgrupper. Arbetet med att 

implementera användningen av smärtskattningsinstrument för bedömning 

samt dokumentation av upplevd och/eller uppskattad smärta fortsätter. 

Resultatet ur Svenska palliativa registret visar dock negativt resultat. I 

kommunen har 64 personal genomgått utbildningen och gjort testet.  

 

Förbättringsförslag: Ombuden kommer att behöva ta upp och informera 

om rutinen på sina APTer. På teamträffar bör uppföljning göras om de 

palliativa patienter som vårdas eller har vårdats av teamet.  

 

Journalgranskning 
 

Journalgranskning har genomförts under året i samband med att avvikelser 

har utretts samt vid loggning i Treserva. 
      

Läkemedelsgenomgång och olämpliga läkemedel 
Användningen av läkemedel hos äldre är inte ovanligt med i medeltal 8–10 

olika läkemedel/dag i riket. Läkemedelsanvändningen innebär en påtaglig risk 

för biverkningar och läkemedelsinteraktioner. En tydlig och allvarlig 

konsekvens av den omfattande läkemedels-användningen hos äldre kan ofta 

kopplas samman med akuta inläggningar på sjukhus samt fall. Läkemedel som 

förskrivs och tas ut på apotek rapporteras fortlöpande till Läkemedelsregistret 

på Socialstyrelsen. Det gäller läkemedel som tas regelbundet samt dem som 

tas vid behov.  

 

Analys: Varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att det årligen 

och vid behov görs en läkemedelsgenomgång tillsammans med läkare för 

dem som är 75 år och äldre och har fem eller fler läkemedel.  

Läkaren ansvarar för att olämpliga läkemedel förskrivs så restriktivt som 

möjligt. Sjuksköterskan deltar i genomgångarna och kan på det viset samverka 

med läkaren om personen står på olämpliga läkemedel eller andra läkemedel 

som ger kraftiga biverkningar 
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

BPSD 

Demensteamet har under 2017 fortsatt utbildat personal i hemvården i 

Degerfors. Arbetet med BPSD ska bidra till att minska användandet av 

olämpliga läkemedel, minska ångest, oro och agitation hos demenssjuka.  

 

Avvikelsehantering 

Under året rapporterades 954 avvikelser i Treserva. Det är 244 färre än 

föregående år. Har åtgärder gett resultat eller har personal blivit sämre på att 

rapportera? Avvikelser ska analyseras på teamträffar. Där är det meningen 

att om en avvikelse har inträffat ska åtgärder omedelbart sättas in för att 

minska risk för att det inträffar igen. I Treserva gör medlemmarna i teamet 

analysen tillsammans. Under 2017 var 47 % av avvikelserna registrerade 

som avslutade, det är ett sätt att se att avvikelsen har hanterats. Det viktiga 

blir dock att åtgärderna som sätts in dokumenteras och följs upp.  
 

Olämpliga läkemedel 

Läkemedelsgenomgångar görs regelbundet både hos vårdtagare på särskilt 

boende och i ordinärt boende.  

 

Läkemedelsförråd och läkemedelshantering 

Kollegial granskning av läkemedelsförråd har fortsatt under året i Västra 

länsdelen. Inget svinn av narkotiska preparat rapporterades i Degerfors.  

 

Medicintekniska produkter, MTP  

Medicintekniska produkter (t.ex. personlyftar, rullstolar, rollatorer, 

sondmatningspumpar m.m.) används ofta i verksamheten. Dessa ska 

användas på rätt sätt, på rätt indikation och av kunnig personal. 

Förvaltningen har tre förflyttningsombud och de utför regelbundet 

utbildningar avseende förflyttningsteknik och lyftteknik. Medicinsk tekniker 

finns i verksamheten för att se till att de hjälpmedel som används är 

kontrollerade, besiktigade samt ansvarar för upp- och nedmontering. 

Hjälpmedel registreras i Treservas modul.  Ett bassortiment för 

omvårdnadshjälpmedel finns. Hjälpmedlen förskrivs av arbetsterapeut som 

också har ansvar för instruktion och information om hur de ska användas. 

 

Samverkan med andra vårdgivare för sammanhållen vård och 
omsorg enligt ViSam. 

 

 För att förbättra kvaliteten och ge förutsättningar för en 

sammanhållen vård och omsorg kring de mest sjuka äldre i 

Region Örebro län används Visammodellen. 
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 Vid rapportering till annan vårdgivare ska SBAR användas 

 SIP - samordnad individuell plan används när en person har 

behov av insatser av flera olika vårdgivare och till exempel 

socialtjänst.  

 Trygg och säker hemgång - arbetssättet har förändrats en del. 

Bland annat använder kommunens sjuksköterskor beslutsstöd i 

Lifecare SP för rätt vårdnivåbedömning och slutenvården 

använder checklistor för att bedöma spår (grönt, gult eller rött) 

inför eventuell vårdplanering.  

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 

 

En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är Socialförvaltningens 

samverkan med andra vårdgivare för hälso- och sjukvård. Formerna för 

samverkan regleras bland annat i samverkansdokument som finns att 

hämta på samverkansportalen (VVF), för samverkan mellan kommuner 

och Region Örebro län:  

http://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/VVF-

sidan/  

 

Gemensamt i samverkan finns också MAS/MAR nätverket i länet som tar 

fram och reviderar gemensamma riktlinjer och rutiner i övergripande 

ansvarsfrågor. 

 

I samverkan finns även Patientnämnden och dess kansli som bedriver 

verksamhet för Region Örebro län och länets tolv kommuner, vilka alla har 

avtal med landstinget. Nämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja 

och hjälpa enskilda patienter och anhöriga.  

 

Samverkansformer under året 

 I samverkan i västra länsdelen finns en styrgrupp och en 

kärnarbetsgrupp med representanter från de olika vårdgivarna; 

Närsjukvårdsområde väst och de tre kommunerna. 

 Samverkan sker i Degerfors mellan kommun och vårdcentral med 

minst fyra träffar per år (Verksamhetschef, enhetschef för 

sjuksköterskor, socialchef, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, MAS och 

MAR är i olika träffar representanter för kommunen).  

 I palliativa styrgruppen i Västra länsdelen sitter två representanter från 

kommunen. 

 Kommunen representeras även i palliativa rådet med en person. 

 Samverkan sker mellan kommunernas och Region Örebro läns 

arbetsterapeuter, rehabchef och MAR. 

 Sjukgymnaster från Primärvården ska enligt avtal göra hembesök till 

dem behov av fysioterapi. Vilket inte har fungerat fullt ut. 
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Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Riskanalyser beskriver att syftet är att förebygga och minska risker i 

verksamheten och därmed bidra till att en god kvalitet kan upprätthållas eller 

förbättras. Övergripande ansvar för rutinen har Socialchefen. Riskanalyser 

ska utföras löpande i verksamheten vid förändrat arbetssätt. Risk- och 

händelseanalyser görs också i teamet vid allvarligare händelser samt vid Lex 

Maria och Lex Sarah utredningar. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Avvikelser 

Avvikelserapportering sker via Treserva. Rapporteringen går till ansvariga 

chefer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter för hantering i teamet. 

Avvikelseanalys görs sedan i teamet och om händelserna är av allvarligare 

art deltar även MAS och MAR i analyserna. MAS/MAR tar också ställning 

till om händelsen ska anmälas enligt Lex Maria. Återkoppling på 

avvikelserna görs till personalen på teamträff, APT och på chefernas 

ledningsmöten. Avvikelser är vanligast då det gäller fall och 

läkemedelsavvikelser se nedan.  

Antal läkemedelsavvikelser har minskat, troligen på grund av att det under 

2017 införts digital signering av läkemedelsadministration. Detta innebär 

bättre kontroll för omvårdnadspersonalen och för sjuksköterskor. 

 

                               

  

Antal fall inrapporterade: 2015 2016 2017 

Västergården 159 222 153 

Korttidsboende 21 40 27 

Letälvsgården 246 239 226 

Hemvården 267 225 261 

Totalt 693 726 667 

  

Antal läkemedelsavvikelser 2015 2016 2017 

Fel dos 16 16 14 

Fel i iordningställande 6 13 4 

Förväxlat brukare 13 5 10 

Utebliven dos 84 70 45 

Totalt 119 104 73 
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Lex Maria 

En Lex Maria under 2017 där en brukare fick dubbel dos insulin. I 

utredningen fann MAS att det brast i rutiner omkring signering samt 

kommunikation. Omvårdnadspersonalen har tittat över rutin och förändrat 

sitt arbetssätt som inte följde rutinen. De har blivit bättre på att kommunicera 

och ett lärandearbete ska påbörjas. 

 

Lex Sarah  

Under 2017 rapporterades en Lex Sarah där kommunen bedömde att det inte 

gick att ge de SoL insatser personen var i behov av. 

 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Klagomål och synpunkter tas emot direkt ute i verksamheten av personal, 

chefer och ibland genom telefonsamtal till MAS och MAR. De kan också 

komma direkt via kommunens hemsida som sedan skickas till socialchefen 

som skickar dem vidare till berörd enhetschef.  

 

Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §, 7 kap.2 § 

Fortsatt arbete med att klagomål och synpunkter noteras och diarieförs enligt 

rutin. Målet är att förbättra kvalitén när brister påpekas 

 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Ansvarig chef, MAS eller MAR kontaktar vårdtagare och/eller närstående 

när klagomål eller allvarligare händelser inträffat, de erbjuds att medverka 

och få återkoppling vid utredningen gällande vårdskada. De kontaktas också 

alltid när en Lex Maria anmälan blir aktuell. 
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Övergripande mål för 2018 
 

• Beskriva Hälso- och sjukvårdsprocessen. 

• Implementera palliativa rutinen.  

• Fortsatt införande av digitalt signeringssystem för arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter och personal inom LSS  

• Fortsatt arbete med hemtagning enligt nya lagen-trygg och säker 

hemgång, utarbeta rutin. 

• Avvikelseprocessen ska förbättras med utredning av alla avvikelser. 

• Teamarbetet är grunden i alla ovanstående punkter och behöver 

därför följas upp. 
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Ordförklaringar 

 

Ord Beskrivning 

Avvikelse När händelser inträffar som inte hör till det 

förväntade t.ex. fall, läkemedel som inte ges 

när det ska eller utebliven insats som t.ex. 

duschning 

Basala hygien och klädrutiner Hur personalen ska sköta handhygien, vilka 

kläder man kan ha och regler om vilka 

smycken man inte får ha 

BPSD (Beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demens) 

Ett kvalitetsregister för att ta fram 

bemötandeplaner för våra demenssjuka i 

kommunen 

Dagrehab En enhet på Letälvsgården dit man kan 

komma på dagarna under en tid för träning 

Hemrehab Träning man kan få i hemmet, detta är ofta ett 

samarbete mellan sjukgymnast, arbetsterapeut 

och omvårdnadspersonal 

HSL dokumentation Journalföring enligt hälso- och sjukvårdslagen 

MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering-som 

tillser att riktlinjer och rutiner för 

rehabiliteringsarbetet finns, är kända av 

personal och att de efterlevs. 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska-som tillser 

att riktlinjer och rutiner för hälso- och 

sjukvårdsarbetet finns, är kända av personal 

och att de efterlevs. 

Ledningssystem Ett system som ska innehålla de riktlinjer och 

rutiner vi ska arbeta utifrån. Detta finns på 

kommunens intranät som alla anställda har 

tillgång till. 

Lex Maria Vårdgivaren ska anmäla händelser som har 

medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). 

Lex Sarah Om ett missförhållande är allvarligt inom 

socialtjänsten och i verksamheter enligt lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) ska verksamhetsansvarig anmäla det till 

Inspektionen för vård och omsorg.  

Palliativa registret Där registreras alla förväntade dödsfall inom 

kommunen för att se om vi ger det stöd och 

den symtomlindring som behövs 

Palliativ vård Omvårdnad i livets slutskede som innebär 

bland annat god symtomlindring och stöd. 
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PUCLAS (Pressure ulcer classification) En utbildning via nätet angående 

trycksårsmätning hur man bedömer vilket 

stadie trycksåret är.  

SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd 

och Rekommendation/Åtgärd) 

Ett sätt att rapportera patientens tillstånd i en 

viss ordning mellan vårdgivare. T.ex. då hen 

skickas till lasarett. 

Säbo Särskilt boende (Västergården och 

Letälvsgården) 

Treserva Det journal- och rapportsystem som används 

inom socialförvaltningen 

Visam beslutsstöd En modell för säker in- och utskrivning från 

lasarettet 

VVF (Vård, välfärd och folkhälsa) Finns på Region Örebro läns hemsida och 

används av vårdgivare i länet. Där finns 

samverkansdokument, info om våra register 

etc. 

Vårdplanering Den kan ske på lasarett eller hemma hos en 

kommuninnevånare som har råkat ut för 

sjukdom eller skada och inte klarar sig själv 

och/eller utan hjälpmedel. Där bestäms vilka 

insatser man är i behov av. 

 

 
 

Ann-Christin Andersson-Leeman, 

Katarina Olsson 

MAS och MAR 
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Godtagbar boendekostnad 03 Individ- och familjeomsorgen IFO 

 

Godtagbar boendekostnad år 2018 

 

1 person   1 rok   4 097 kr  

2 personer   2 rok   5 421 kr 

3 personer   3 rok   6 038 kr 

4/5 personer   4/5 rok   7 063 kr 

Kostnad för hyresgästförening godtas ej. 

Kostnad för parkeringsplats och garage godtas ej.  

Undantag görs om socialnämnden fattat beslut om att godta bilinnehav. 

I hushåll med mer än tre personer beräknas godtagbart antal rum till två personer per 

sovrum i lägenheten. Utöver sovrum bör normalt ett vardagsrum och kök finnas som är 

gemensamma utrymmen för hushållet. Umgängesbarn medräknas som en hushållsmedlem 

vid beräkning av godtagbart antal rum för hushållet. 

Beräkning avseende boendekostnad i egen fastighet 

Den enskilde skall lämna uppgifter om skuld på fastighet, långivare, räntesats, 

taxeringsvärde samt boyta. 

Den skäliga boendekostnaden räknas ut enligt följande: 

 (FK:s schablon beträffande drift och värme) 

Räntesats x sammanlagd fastighetsskuld = ränta per år 

Kommunal fastighetsavgift maximalt 4500 kr/år 

195 x boyta  = driftskostnad per år 

163 x boyta  = värmekostnad per år    

Summa per år/12 = x kr per månad 

 

Observera att eftersom 100 % av sluträntan tas upp är det av vikt att veta om sökanden har 

sökt skattejämkning. 

Därefter tas ställning till om hänsyn bör tas till faktisk boendekostnad. Om den faktiska 
boendekostnaden understiger den beräknade maximala skäliga kostnaden ska den faktiska 
boendekostnaden utgöra grund för försörjningsstödet. Om den faktiska boendekostnaden 
överstigen den skäliga kostnaden ska en individuell prövning göras om det finns särskilda 
skäl att överstiga skälig kostnad. Hänsyn ska tas till under hur lång tid som behovet av 
försörjningsstöd beräknas kvarstå eftersom de faktiska kostnaderna kan variera kraftigt 
beroende på årstid. 
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Verksamhetsberättelse för personligt ombud (PO) 
i västra länsdelen, Örebro län, 2017 

 
Personligt ombud Karlskoga och Degerfors kommun har 

för personer med tillsammans 1,75 tjänst personligt ombud.  

psykiska funktionsnedsättningar  Från och med 1 september 2,0 tjänst 

Värmlandsvägen 6 C  Åsa Sohlberg 100 % 

691 32 KARLSKOGA Pirkko Winqvist 75  till och med 31 juli 2017 

Tfn 0586-420 20 Therese Persson 100% från och med 1 septem-

ber 2017  

               
                                         

 
BAKGRUND 

 

 

I maj år 2000 beslutade regeringen om statsbidrag till kommunerna för att inrätta permanenta 

verksamheter med personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Social-

styrelsen hade regeringens uppdrag att samordna detta arbete. Länsstyrelserna fördelar sedan år 

2001 statsbidragen till kommuner för verksamheter med personligt ombud. I Karlskoga – De-

gerfors startade gemensam verksamhet i maj 2002. Kommunerna ansvarar för verksamheten 

och användandet av statsbidraget. Det personliga ombudet skall bistå personer med psykisk 

funktionsnedsättning att få tillgång till samhällets stöd och hjälp inom olika områden och se till 

att insatserna samordnas och genomförs. Det personliga ombudet företräder ingen myndighet 

utan skall vara fristående och arbeta på klientens uppdrag. De inrättade verksamheterna med 

personligt ombud följs upp och utvärderas av Socialstyrelsen och länsstyrelserna tillsammans.  
 

 

ORGANISATION, LEDNING OCH SAMVERKAN 
 

 

Verksamheten med personligt ombud är ett samarbete mellan kommunerna, Karlskoga och De-

gerfors. Karlskoga kommun är huvudman och socialnämnden i Karlskoga är ansvarig för verk-

samheten i Karlskoga – Degerfors. Organisatoriskt är verksamheten placerad under arbetsmark-

nadsenheten (AME) och leds av Nils Varg, enhetschef.  

 

Från och med 2016 har personligt ombudsverksamheten i Karlskoga/Degerfors en gemensam 

ledningsgrupp med PO-verksamheten i södra länsdelen (kommunerna Askersund, Hallsberg, 

Kumla, Laxå och Lekeberg). Ledningsgruppen har träffats vid fyra tillfällen under året. Ombu-

den har närvarat vid två av dem, en gång/termin. I ledningsgruppen finns representanter från 

varje kommun (arbetsledaren för personligt ombud västra länsdelen representerar både 

Karlskoga och Degerfors), försäkringskassan, arbetsförmedlingen och psykiatrin och NSPH 

(nationell samverkan för psykisk hälsa) ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisat-

ioner inom det psykiatriska området.  
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För att ledningsgruppen ska bli fulltalig enligt förordningen SFS (svensk författningssamling) 

2013:522 arbetas det aktivt med att få med primärvården, vilket vi ännu inte har fått någon 

positiv respons på.  

 

 

Ledningsgruppen fattar beslut om verksamhetsberättelse, mål och vision, samt beslutar om de 

styrdokument som finns för verksamheten. Vid sammanträden redovisas arbetssituation och 

statistik, samt att verksamheten arbetar utifrån de riktlinjer som anges i Socialstyrelsens med-

delandeblad nr 5/2011 och i förordning SFS 2013:522 samt föreskrift om statsbidrag HSLF-

FS 2016:98 som trädde i kraft från och med 1 september 2017 och tillämpas första gången bi-

dragsåret 2018.  

 

 

  
 

 

KLIENTARBETET 
     

Vanligaste orsakerna till varför kontakt söks med personligt ombud (PO) 

De personer som söker stöd av personligt ombud har i de allra flesta fall flera pågående myn-

dighetskontakter, där de olika myndigheterna ställer olika krav på den enskilde som kan vara 

svåra att genomföra; exempelvis komma in med intyg, sända in blanketter till vissa datum, 

etc. De krav som ställs på den enskilde kan för många vara svåra att hantera och bidrar till det 

kaos som många av våra klienter upplever, då det vilar ett stort egenansvar på varje enskild 

individ.  

 

Behovet av råd och stöd är stort då det kan vara svårt för den enskilde att känna delaktighet i 

de olika myndigheternas planering. Många av klienterna upplever en stor osäkerhet inför fram-

tiden och hur deras situation skall utveckla sig, då de ofta har en omfattande problematik på 

flera livsområden.  

 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar är ekonomiskt mycket utsatta och ekonomiska 

problem är en vanlig orsak till att man söker stöd hos PO. De flesta saknar inkomst från arbete 

och saknar eller har mycket låg sjukpenninggrundande inkomst och många är beroende av eko-

nomiskt bistånd. Många har skulder och svårt att få sin ekonomi att gå ihop och har hamnat i en 

ond cirkel, där psykisk ohälsa leder till svag ekonomi och där ängslan, oron och ångesten över 

sin ekonomiska situation i sin tur leder till ytterligare försämrad psykisk hälsa.  

 

Förändringar i orsakerna till att klienter söker stöd från PO 

Förändringar vi uppmärksammat under året är att fler klienter har hört av sig angående negativa 

beslut från Försäkringskassan samt långa handläggningstider på ansökningar som klienter har 

gjort samt att flera klienter har kontakt med frivården. I övrigt samma orsaker som under 2016, 

dvs. långa väntetider inom psykiatrin och bristen på bostäder.  

 

Som framgår av den bifogade statistiken har antalet klienter som fått kontakt med PO under 

senare år legat på liknande nivå. De personer som numera söker PO har i regel flera uppdrag 
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och ärendena är mer omfattande än tidigare. Detta leder till att klientkontakterna pågår under 

längre tid och innehåller fler moment. Även långa handläggningstider hos myndigheter och 

väntetider inom vården är en bidragande orsak till långvariga klientkontakter. 

 

PO-verksamhetens väntelista har tidigare under året varit i princip ständigt fulltecknad men 

från och med 1 september då nytt ombud tillträdde och att tjänsten utökades till heltid så har 

väntelistan minskats. Så snart klienter har kunnat tas emot från väntelistan, så har de ersatts av 

nya som önskat ställa sig i kö. Inför kommande år 2018 står två stycken i kö. 

Klienter som har hört av sig och önskat stöd av PO har vi i vissa fall hänvisat vidare till berörd 

instans. Det har hänt att vi med personens medgivande kontaktat den myndighet och/eller den 

vården att den personen önskar kontakt. 

 

Grupp som särskilt uppmärksammats  
Den grupp som under flera år särskilt uppmärksammats är personer som har behov av kvalifi-

cerat ekonomiskt stöd i sin vardag. Detta stöd kan i dag endast erbjudas via god man som till-

sammans med den enskilde kan ta ett helhetsgrepp om hela den ekonomiska situationen och 

exempelvis vara behjälplig vid en skuldsanering med mera. Vi har emellertid uppmärksammat 

att personer avstår från att ansöka om, eller säger upp, den insats som man egentligen behöver 

på grund av kostnaden, då det är oklart hur stort arvode den gode mannen erhåller då det fast-

ställs först året efter. Även det faktum att anhöriga (föräldrar och syskon) till klienten informe-

ras och tillfrågas om klientens situation via tingsrätten gör att klienter avböjer att ansöka om 

god man. 

 

Vi har även uppmärksammat att allt fler av våra klienter har minderåriga barn, samt att föräld-

rarna inte lever tillsammans. 

 

                             Kvinnor                 Män 

Antal klienter 31 dec 2016                  4           8 

Antal klienter 31 dec 2017      10                   8 

Nya klienter 2017         8                  7 

Avslutade klienter 2017        1                8                      

 

Sammanfattning av perioden 

Vi har under året tagit emot femton nya klienter, varav tre stycken är tidigare klienter som åter 

har aktualiserats. Antalet nya kvinnor är åtta och antalet män är sju stycken. Av dessa  åtta 

kvinnor är två boende i Degerfors och sex stycken bor i Karlskoga. Av sju män bor två stycken 

i Degerfors och fem stycken bor i Karlskoga. Fyra av de nytillkomna klienterna har  minderå-

riga barn, sammanlagda antalet minderåriga barn är sex stycken. Yngsta nytillkomna klienten 

är född år 1996 (21 år) och den äldsta är född år 1953 (64 år). Däremellan är åldersgrupperna 

fördelade enligt följande: 

 

  Nytillkomna: åldersgrupper    Kvinnor r             Män  
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  18 - 29 år   3   3  

  30 - 49 år   2   3  

  50 - 64 år   3   1  

  65 år och uppåt   0   0  
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Förutom ovanstående har sex personer sökt vårt stöd, men hänvisats vidare eller avböjt vidare 

kontakt.  

 

Sammanlagt har vi arbetat aktivt med tjugosex klienter, varav elva stycken är kvinnor och 

femton är män. Fyra stycken är boende i Degerfors och tjugotvå stycken i Karlskoga. Antal 

klienter är inte att likställa med antal uppdrag, då de flesta klientkontakterna innebär mer än 

ett uppdrag.  
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Sammantaget, det vill säga av samtliga klienter som vi har arbetat med under året, är den yngsta 

klienten född år 1996 (21 år) och den äldsta född år 1953 (64 år).  

 

 

Fördelningen på åldersgrupper är enligt följande: 

 

Samtliga klienter, åldersgrupper:  Kvinnor  
            Män 

 

   18 - 29 år   3   4  

  30 - 49 år   5   6  

  50 - 64 år   3   5  

  65 år och uppåt   0   0  
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Nio klientkontakter har avslutats, varav en är kvinnor och åtta är män. Fyra stycken är boende 

i Degerfors och fem stycken i Karlskoga. 

                                                                                             

Avslutade under året           Kvinnor                             Män          

18 - 29 år  0 1 

30 - 49 år  1 3 

50 - 64 år  0 4 

65 år och uppåt  0 0 
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UPPDRAG, ÅTGÄRD, RESULTAT 
     

 
 

 
Beskrivning av de dominerande inslagen i verksamheten: 

Frågor kring ekonomi, sjukvård och sysselsättning/utbildning har varit de största uppdragen, 

med en övervikt av ekonomiska frågor. 

Åtgärderna är som tidigare, kontakter med berörda myndigheter och hjälp med ansökningar, 

men även råd och stöd. Vi har där möjlighet att tillsammans med klienten skapa förståelse för 

hur samhällsapparaten fungerar, allt för att stötta individens egen förmåga och kompetens i 

vardagen. 

Vid avslut sker en utvärdering tillsammans med klienten där frågan om hur arbetet utförts dis-

kuteras och analyseras, samt vilka resultat som har uppnåtts. Nytt för 2017 är att vi använder 

oss av en enkät som klienterna får svara på vid avslut, det kan ske gemensamt eller så kan 
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klienten svara självständigt och svara tillbaka till PO vid ett senare tillfälle, det ger klienterna 

en möjlighet till att lämna synpunkter på arbetet som vi har utfört och eventuella utvecklings-

möjligheter. Avslutningsenkäten är en del av verksamhetens kvalitetssäkring. 

 tjugotvå uppdrag har handlat om ekonomi/skuldsanering. Vi har varit behjälpliga vid an-

sökan om skuldsanering hos Kronofogden, ansökan om fondmedel, gett information om 

insatsen god man. Vi har bland annat varit i kontakt med Kronofogden, Skatteverket, För-

säkringskassan, kommunernas budget- och skuldrådgivare, socialförvaltningarna, banker, 

försäkringsbolag, arbetsgivare, fackförbund/a-kassor, hyresvärdar, inkassobolag/ borge-

närer, överförmyndarnämnden, länsstyrelsen, tingsrätten, premiepensionsmyndigheten, 

payex. 

 tjugofyra klienter har fått vårt stöd i kontakter med hälso- och sjukvården; primärvården, 

psykiatrin, förstärkt öppenvårdsavdelning (Boängen), vuxenhabiliteringen, kvinnomot-

tagningen, kurator på medicinavdelningen, kirurgmottagningen, beroendecentrum, pati-

entombudet och tandvården.  

 Tolv uppdrag har gällt arbete/sysselsättning/utbildning, där kontakter tagits med bland 

annat arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetsgivare, fackförbund, kommunal vux-

enutbildning, Finsam coachingteam och Kamraten i Degerfors, Samhall och Zoom AB.  

 Nitton klienter har fått vårt stöd i ärenden hos Försäkringskassan. Vi har bland annat 

varit behjälpliga vid ansökan av sjukpenning, sjukpenning på fortsättningsnivå, sjukpen-

ning i särskilda fall, sjukersättning, aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, aktivi-

tetsstöd, handikappersättning, bostadsbidrag, bostadstillägg och boendetillägg, under-

hållsbidrag och underhållsstöd samt omprövningar och överklagan av beslut som har ta-

gits.  

 Sju klienter har vi stöttat i att öppna och läsa sin post och sortera/identifiera viktiga 

dokument. 

 Vi har hjälpt femton klienter att ansöka om kommunala insatser enligt socialtjänstlagen 

(SoL): ekonomiskt bistånd, hemtjänst, boendestöd, bostad, öppenvård med missbrukspro-

blematik och kontaktperson. 

 Ett ärende har handlat om umgängesrätt (LVU) 

 I ett ärende har vi även varit behjälpliga vid en överklagan till förvaltningsrätten angående 

ett SoL-beslut. 

 Tretton uppdrag har handlat om boende och klienterna har fått stöd i kontakter med soci-

alförvaltningarna och hyresvärdar.   

 I fem klientärenden har vi haft kontakt med rättsväsendet; polis, tingsrätt och frivården. 

 Vi har i sju ärenden stöttat anhöriga.  

 Vi har sett ett ökat antal klienter med minderåriga barn där det har handlat om  

underhåll, dagisplats, umgängesrätt, folkbokföring, skolgång, vårdkontakter och öppna 

förskolan. 

 I två ärenden har vi varit behjälpliga vid klagomål till IVO och i två ärenden gällande   

       klagomål till patientnämnden, samt ett klagomål till patientombudet. 
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 Vi har också haft ett antal kontakter med före detta klienter, av vilka en del varit i behov 

av, och därför fått, råd och stöd och även viss praktisk hjälp i för oss enklare och snabbt 

avklarade ärenden, till exempel med att ringa ett telefonsamtal eller med att fylla i en blan-

kett. Många saknar tyvärr helt ett socialt nätverk och har därför ingen i sin närhet att be om 

hjälp eller rådfråga.  

 Personal har också kontaktat oss och rådfrågat om tillvägagångssätt, stödutbud och så 

vidare.        
                                                                           

 
SYSTEMFEL, UPPMÄRKSAMMADE BRISTER 

 

 

Personligt ombud verkar även för att personer med psykiska funktionsnedsättningar som grupp 

ska få bättre livsvillkor. Det sker genom att vi uppmärksammar och identifierar system-fel, 

hinder och brister på handläggarnivå, lokal nivå och på central, nationell nivå. Samhället och 

myndigheterna ska sedan förhoppningsvis använda våra kunskaper och erfarenheter för att för-

bättra villkoren för hela målgruppen.  

 

Under 2017 har vi identifierat och rapporterat följande brister på respektive nivå: 

 

På handläggarnivå har vi påtalat problem med:  

– Många nya, oerfarna och osäkra handläggare, främst inom socialförvaltningen. Handläggarna 

har ingen tidigare kännedom om klienterna och/eller har inte satt sig in i respektive ärende före 

möten. Klienterna får upprepa sina historier och sin problematik alltför ofta. 

– Gode män som inte ansöker om ersättning för huvudmän, exempelvis handikappersättning. 

– Klienter upplever att de blir bemötta på ett bättre sätt när personligt ombud är med vid möten, 

vilket inte ska behövas. 

– Flera av våra klienter har kontakt med frivården och diskussioner har förts angående klienters 

verkställighetsplan och vad som är övervakarens ansvarsområde. 

– Vi som personligt ombud har uppmärksammat att handläggare inom samma förvaltning inte 

samverkar på effektivt sätt, exempelvis ekonomiskt bistånd inte tar kontakt med handläggare 

för LSS då en klient behöver stöd från flera instanser, vilket skulle underlätta för klienten.  

 

Dessa typer av brister påtalas direkt till handläggare och rapporteras i förekommande fall också 

till överordnad chef. 

 

På lokal nivå har vi påtalat: 

– Synpunkter från personligt ombud lämnades in till Degerfors socialnämnd angående avgifts-

beläggning av boendestöd. Nämnden likställer boendestöd med hemtjänst, vilket personligt om-

bud anser leder till missförhålande för vår målgrupp som oftast har en svår ekonomisk situation 

och risken blir att de avstår boendestöd. 

– att ständiga omorganisationer och stor omsättning på personal ofta innebär byte av handläg-

gare, vilket skapar otrygghet och brist på kontinuitet för klienten. 

– att handläggare på grund av myndigheternas regelverk och riktlinjer inte verkar för att hitta 

altenativa lösningar, till exempel att hjälpa den enskilde att söka stöd och/eller ersättningar från 

andra myndigheter än den egna. 
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– att det är svårt att av egen kraft bryta beroendet av försörjningsstöd. 

– att personalbrist inom vården orsakar orimligt långa väntetider. 

– att bristen på bostäder drabbar våra klienter extra hårt. Personer med psykisk ohälsa, som har 

osäker och låg inkomst, är skuldsatta och/eller har betalningsanmärkning, har idag mycket svårt 

att få en egen bostad. Klienter som är hemlösa blir erbjudna ett akut boende som ska vara under 

en kort period men blir en långsiktig lösning vilket inte gynnar återhämtning och rehabilitering. 

 

På central nivå (t.ex. lagstiftning och regelverk) har vi rapporterat att:  

– Läkarbrist inom psykiatrin leder till långa väntetider. Många insatser och ersättningsformer 

kräver utredning eller att läkarintyg ska bifogas. Bristen på läkarna gör att klienterna får vänta 

länge och det medför akuta problem med ekonomin. 

– att Försäkringskassans nya tillämpning/rutiner när det gäller sjukanmälan oroar. Ingen får 

ersättning innan utredningen är helt klar. Detta gäller även pågående ärenden. Försäkringskas-

san har fokus på att sänka sjuktalet (det genomsnittliga antalet dagar med sjukpenning per 

svensk och år). Handläggningstiderna och väntetiderna till läkare blir längre då läkarintyg ofta 

är otillräckliga och behöver kompletteras. Människor riskerar att bli utan ersättning under lång 

tid, vilket leder till att hälsan försämras ytterligare och återhämtning försvåras.  

– Fler och fler får inte rätten till sjukpenning beviljad av Försäkringskassan, då Försäkringskas-

san inte godkänner läkarens intyg samt begär in orimligt många kompletteringar. Konsekvensen 

blir ofta att den som på grund av sjukdom inte kan arbeta halkar ur systemet och den sjukpen-

ninggrundande inkomsten blir noll. Dagens komplicerade system orsakar ökad belastning och 

kostnader för både sjukvården och den kommunala socialtjänsten och leder till att vår målgrupp 

mår ännu sämre. Förmåga att ta sig till behandling och rehabilitering blir starkt påverkad och 

det finns ingen möjlighet till återhämtning. 

– Långa handläggningstider vid ansökan om sjuk-eller aktivitetsersättning.   

– att hyra ska betalas i förskott, men att Försäkringskassan enligt sitt regelverk betalar ut bo-

stadstillägg i efterhand, då nästa månads hyra ska betalas. Första månaden i eget boende blir 

därför extra ekonomiskt ansträngande. 

Slutligen har vi identifierat och rapporterat att det är vanligt att vår målgrupp har flera olika 

myndighetskontakter och att utbud och tillgång till olika stödfunktioner och anpassningar som 

samhället kan erbjuda är svåra att överblicka för den enskilde. Då de olika myndigheternas 

regelverk inte är samordnade med varandra och att helhetssyn på den enskildes problematik 

saknas, så hamnar klienterna allt som oftast mellan olika ansvarsområden. 

 

Uppmärksammade brister redovisas till länsstyrelsen av de personliga ombuden och till led-

ningsgruppen för verksamheten genom arbetsledaren. 
                                                                         

 
ÖVRIGA VERKSAMHETSHÄNDELSER 

 

 
Ledningsgruppen har haft fyra möten och personligt ombud har varit närvarande vid två till-

fällen.  

 

Under året har genomförts tio arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med vår arbetsledare. 
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Vi har deltagit vid två handläggarsamverkansträffar, där handläggare från Försäkringskas-

san, Arbetsförmedlingen, socialförvaltningarna i Karlskoga och Degerfors, allmänpsykiatrin, 

vuxenhabiliteringen, gymnasieförvaltningen, Finsams mottagnings- och coachingteam möts 

och diskuterar samarbetsfrågor myndigheterna emellan. Vår medverkan är ett led i vår strävan 

att föra målgruppens talan och se till att samverkan sker i samspel med utgångspunkt i den 

enskilde. 

 

Vi har under året haft extern handledning i Örebro gemensamt med ombuden i södra länsdelen 

(Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg) vid nio tillfällen. Handledare under året 

har varit Ethel Lindberg, psykosocial handledning och konsultation i Örebro. 

Vi har deltagit vid sex nätverksträffar tillsammans med samtliga ombud i Örebro län och vid 

fem träffar med ombuden i den södra länsdelen.   

 

 
 

  
INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

 

 

Vi har besökt och informerat om personligt ombud och vår verksamhet hos nya arbetsterapeut 

på allmänpsykiatrin, ekonomiteamet och LSS-handläggare på socialförvaltningen i Karlskoga, 

församlingshemmet i Degerfors, Gryningen, coachingteamet i Karlskoga, Boängen. Vi har 

även, tillsammans med alla ombud i länet, deltagit i en gemensam marknadsföring i samband 

med den Rehabmässa som arrangerades av FINSAM i Örebro. 

 

Vi har även besökt kontaktgruppen Kamraten i Degerfors och föreningen Funkis i Karlskoga 

för att öka vår tillgänglighet för målgruppen. 

 

Vidare har vi fortlöpande informerat de handläggare, tjänstemän och andra personer som vi i 

våra uppdrag kommit i kontakt med.  

 

Därutöver har vi lämnat broschyrer till kommunala handläggare, vårdcentralerna, lasarettet, 

vuxenhabiliteringen, handläggarsamverkansgruppen (HSG) och psykiatrin, socialförvalt-

ningen i Degerfors, rehabiliteringen i Karlskoga, patientombudet och biblioteket i Degerfors. 

 

Information om vår verksamhet finns också på kommunernas hemsidor.  

 

Personligt ombud har även en nationell hemsida, www.personligtombud.se. Där finns ytterli-

gare information, publikationer och uppsatser från olika högskolor som handlar om verksam-

heten. 
 

 

 

UTBILDNINGAR, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER 
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 Den 20 januari deltog Personligt ombud vid en nätverksträff som anordnades av Kumla 

kommun. Där presenterades två sociala företag, Föreningen funkis och Mötesplatsen 

Prisma i Karlskoga 

 

 Den 18 april deltog vi på en konferens som anordnades av Länsstyrelsen Värmland 

och Personligt ombud Värmland. Föreläsare var Jakob Carlander, leg psykoterapeut 

och före detta präst inom psykiatrisk vård.  Dagen handlade om att lära, förstå och 

möta/bemöta personer med rättshaveristiskt beteende. 

 

 Nationell konferens för personligt ombud, arrangerades av Yrkesföreningen för Per-

sonligt Ombud i Sverige (YPOS) och Personligt ombud i Sundsvall den 30-31  maj 

2017 på Södra berget i Sundsvall. Årets konferens innehöll bland annat föreläsning av 

Anders Molt, utredare på Socialstyrelsen, informerade om aktuella frågor från Social-

styrelsen och från beredningsgruppen för personligt ombud. Kerstin Evelius, nationell 

samordnare inom psykisk hälsa pratade om samhällets hela ansvar för psykisk hälsa.  

Ingvar Nilsson, nationalekonom pratade om PO-gerillakrigaren i systemet. Ulrika Fritz 

från YPOS berättade om den nya upplagan av etikdokument för Personligt Ombud. 

Som avslutning på dagen var det reflektioner i små grupper. 

Dag två började med Johanna Wester, projektansvarig för Din rätt, upplevelser och in-

tryck från antidiskrimineringsprojektet. Carolina Klockmo och Camilla Bogvare pra-

tade om empowerment och brukarmedverkan, samlade fakta och framgångsfaktorer 

från forskning och praktik. Avslutningsvis reflektion i små grupper om hur Personligt 

ombud arbetar med diskrimineringsfrågor, empowerment och brukarmedverkan idag. 

  

 Regionkonferensen 2017 arrangerades av personligt ombud i Dalarnas län och var för-

lagd till Mora. Regionskonferensen arrageras med alternerande värdskap i syfte att möj-

liggöra utbyte av kunskaper och erfarenheter, samt stärka det kollegiala nätverk som 

finns bland Personligt ombud. Konferensen började med att Anders Rosén hälsar oss 

alla välkomna och hade en kort presentation av Dalarnas län.  

Dag ett var det Åke Pålshammar senioruniveristetslektor i psykologi som föreläste. Han 

talade om hur hjärnan ligger bakom känslor, beteenden, minnen och tankar. Vad vet vi 

om hjärnan vid depression och utbrändhet. Han pratade om barnets hjärna vid anknyt-

ningsprocessen samt hjärnans förmåga att bilda nya celler. 

Dag två inleddes med reflektioner utifrån första dagens föreläsning. Sedan var det Sören 

Nordlund föreläsare i psykologi, gruppdynamik, livsstil och trafik som pratade om att 

det inte finns bra eller dåligt beteende, det finns beteenden, resten är tolkning av bete-

enden. Han pratade även om hur det kommer sig att vissa människor blir ett monster när 

de sätter sig bakom ratten i sin bil. 

Dagarna avslutades med reflektion i grupp och sedan en sammanfattning. 

 

 Den 22 september deltog Personligt ombud vid ett dialogmöte som Finsam arrangerade 

på Alfred Nobels Björkborn, och där det samverkades mellan politiker, handläggare, che-

fer, mottagningsteam och coachingteam. Det var föreläsningar av Lars-Ingmar Johansson 

som pratade om ”nycklarna till din inre styrka” och Johanna Gustavsson som pratade om 

hur vi skapar beteendeförändringar inom hälsoområdet. 
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 Den 31 oktober deltog vi i budbärarutbildning anordnad av länsstyrelsen Värmland och 

Personligt ombud Värmland i samarbete med Kronofogdemyndigheten. Syftet var att vi 

ska få kunskaper om orsaker och konsekvenser av överskuldsättning och hur man kan 

arbeta förebyggande.   

 

 Alla personliga ombud i länet deltog i en Rehabmässa med mingel och föreläsningar 

som samordningsförbunden i Örebro län, Finsam, arrangerade den 9 november på Con-

ventum i Örebro. Dagen vände sig till människor som arbetar med rehabiliterande in-

satser i länet. Föreläsare var Anders Ekholm, vice VD på institutet för framtidsstudier. 

Anders pratade om tankar om hur de demografiska förändringarna, värderingsförskjut-

ningar och teknik påverkar vår framtida välfärdssektor.  Cecilia Meyer konstnär och 

barnrättskämpe, delade med sig av sin egen rehabresa. Eva Arenmalm skådespelare och 

dramatiker, bjöd på en föreläsning och underhållning som mixades underfundig och fi-

losofisk kunskap. 
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MÅL OCH AKTIVITETER FÖR ÅR 2018 

 

 
Vår plan för verksamheten år 2018 är att fortsätta arbeta med de huvuduppgifter som personligt 

ombudsverksamheten omfattas av, det vill säga; direkt klientarbete, sprida information om verk-

samheten, uppsökande arbete, systempåverkande frågor, samt verksamhetsutveckling. 

 

 Målet är att verksamheten fortsätter att utvecklas och att våra klienter får ett professionellt och 

kvalitativt stöd.  

 Vi kommer även fortsättningsvis att sprida information för att göra vår verksamhet känd hos 

allmänheten, myndigheter och andra, och med att etablera goda kontakter i samhället. 

 Vi hoppas kunna bidra till att öka kunskapen i samhället om psykiska funktionsnedsättningar, 

så att till exempel bemötandet av den enskilde individen blir bättre i framtiden. 

 Vår förhoppning är att nuvarande och blivande klienter kommer att få möjlighet till ökad 

delaktighet i samhället utifrån de rättigheter och möjligheter som finns. 

 Vi kommer genom fortsatt regelbunden kontakt på de lokala arenorna att verka för att göra 

personligt ombudsverksamheten mer känd hos allmänheten och klientgruppen, till exempel 

genom besök på RSMH, Föreningen Funkis (sysselsättning och aktiviteter i Karlskoga) och 

Kamraten (kommunal verksamhet med sysselsättning och aktiviteter i Degerfors) samt för-

djupa samarbetet med coaching teamet i Karlskoga och Degerfors. 

 Vår ambition är att nå ut med informationen och göra verksamheten känd i hela det geografiska 

upptagningsområdet.  

 Vi kommer att fortsätta att påvisa brister i samhället och hinder för vår målgrupp. 

 Vi eftersträvar att bibehålla ett klientantal på cirka tjugofem stycken samtidigt aktuella klienter 

för att förhindra överbelastning, samt upprätthålla god genomströmning i verksamheten. 

 Verksamheten kommer tills vidare fortsätta att använda det statistikunderlag som använts se-

dan år 2008 för att få en tydlig bild av ärendens karaktär och innehåll. Utifrån statistiken kan 

utläsas bland annat antal klienter, kön, kommun, samt rapporterade systemfel.   

 Vi kommer att fortsätta delta vid handläggarsamverkansgruppens träffar (arrangeras av Fin-

sam) där representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, allmänpsykiatrin, vux-

enhabiliteringen, socialförvaltningarna, gymnasieförvaltningen och Finsam deltar. 

 Vi kommer under våren att delta i handledning i Örebro gemensamt med ombuden i södra 

länsdelen. Handledare är Ethel Lindberg, psykosocial handledning och konsultation. 

 Vi har planerat in länsträffar tillsammans med de övriga sex ombuden i Örebro län under våren 

2018 samt nätverksträffar med ombuden i södra länsdelarna inför ledningsgruppsmöten.  

 Vi önskar att personligt ombud under året ges möjlighet att delta vid föreläsningar och kurser 

för att erhålla relevant kompetensutveckling. 

 Vi önskar att personligt ombud får delta i YPOS nationella konferens för personligt ombud 

som anordnas i Bålsta den 22-23 maj 2018.  

 Vi kommer att tillsammans med de andra ombuden i Örebro län vara med och planera för 

Regionskonferensen som 2018 arrangeras i Askersund den 18-19 september 2018. 

 Therese är anmäld till Socialstyrelsens introduktionsutbildning för Personligt ombud 2018. 
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 Vi kommer att vara med som utställare och informera om vår verksamhet under våren på 

Karlskoga bibliotek där ABF anordnar 4 föreläsningar om psykisk ohälsa. 

 

 

 

 

 
VISION 

 

 
Personligt ombuds vision är att samhällets insatser ska vara organiserade på ett sådant sätt att per-

soner med psykiska- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte behöver stöd från Person-

ligt ombud. 

 

För att uppnå detta ska Personligt ombud sprida kunskap om psykiska- och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, påvisa hinder och verka för att samhällets stöd ges utifrån ett helhetsper-

spektiv som långsiktigt stödjer den enskildes rätt till ett självständigt liv och där den enskilde och 

anhörigas erfarenheter och kunskaper tas tillvara. 

 

Karlskoga den 3 januari 2018 
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Inledning 

Detta dokument beskriver socialförvaltningens kompetensutvecklingsplan för 2018 och som 

delvis sträcker sig över 2019.  

 

Valda utbildningsinsatser är bl.a. framtagna efter genomgång av resultat från KOLL. 

 

 

Utbildning/ 

kompetensutv.-

område 

Hur genomföras, 

utbildare 
Vem/vilka delta Tidsplan 

Hot- och 

våldsutbildning  

för medarbetare 

Extern utbildare fr. 

Offentlig säkerhet 

Samtliga medarbetare, 

prioritera områden 

med ökat behov 

(gruppbostäder och 

vissa arbetsgrupper 

SÄBO) 

Oklart 

Hot- och 

våldsutbildning för 

chefer 

Extern utbildare fr. 

Offentlig säkerhet 

Samtliga chefer April -18 

Dialogen Internt av 

dialoghandledare 

 

3-dagars utbildning 

Samtliga medarbetare 2018-2019: 

-höst -18 

uppsamlingsheat 

-höst -18 chefer 

-vår -19 medarbetare 

-höst -19 uppföljning 

Hygienrutiner Internt av MAS I första led till 

hygienombud som för 

vidare till resp. 

arbetsgrupp 

Löpande 
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genomgång av rutin 

Samtliga medarbetare Löpande 2018 

Regelverk och rutiner 

(ledningssystemet) 

Internt av resp. 

enhetschef  på APT 

Samtliga medarbetare Löpande 2018 

Avvikelser -  

grundläggande 

kunskap 

Internt av resp. 

enhetschef  på APT 

Utgå från gemensamt 

material/webbutbildni

ng 

Samtliga medarbetare Löpande 2018 

Anhörigutbildning NKA webbutbildning 

 

Samtliga medarbetare Klar sommar 2018 

Palliativ vård Web-utbildning 

 

VoO Hela året 

IBIC Internt av MF + 

medhjälpare 

Samtliga medarbetare Vår 2018 IFF 

Höst 2018 prel. SÄBO 

Brandskydds-

utbildning 

BRT Medarbetare VoO Vår 2018 

IT-kunskaper 

E-hälsoplan 

?? Riktad till vissa 

medarbetare? 

Avvaktar i nuläget, 

sikte på 2019 
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