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Uppfdljning av kvalitetsgranskning av hemtjansten 

Sammanfattning 
Under varen 2017 genomfordes en kvalitetsgranskning av hemtjansten. Med anledning av att vissa 
blister framkom vid granskningen har en uppfoljning gjorts, vilket redovisas i foreliggande rapport. 
Uppfoljningen har gjorts utifran forfragningsunderlag och LOV-avtal. 

Beslutsforslag 
Vard- och omsorgsnamndens beslut 

- Vard- och omsorgsnamnden beslutar att godkanna rapporten. 

Bakgrund 
De bristerna som uppmarksammades vid kvalitetsgranskningen var att utforarna inte anvande 
genomforandeplaner och kontaktmannaskap pa ett fullgott satt, att kompetenskraven pa 
verksamhetschef kan tolkas och tillampas olika av utfo rarna. Flera av utforarna hade under varen 
fatt en stor utokning av nya kunder. 

Forvaltningens slutsatser 
Forvaltningens slutsats ar att liiget i hemtjansten har stabiliserats. Utforarna har arbetat med 
ut\reckling av genomforandeplaner och kontaktmannaskap och ar pa god vag att uppfylla stallda 
krav. Handlingsplaner har begarts in. Fonraltningen arbetar fortlopande med uppdatering av rutiner, 
riktlinjer och forfragningsunderlag samt med metoder for en andamalsenlig verksamlietsuppfoljiiing. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Vard-och omsorgsnamnden 2017-06-20 § 6:7 
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Socialdirektor 
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Socialforvaltningen Till Vard och omsorgsnamnden 
Datum 201 8-01-I I 
Dnr. VON 2017/0078 

Rapport, uppfoljning av kvalitetsgranskning av hemtjansten 

Under varen 2017 genomfordes en kvalitetsgranskning av hemtjansten. Vissa brister f ramkom vid 
granskningen. Dar av har en verksamhetsuppfoljning gjorts utifran aktuellt forfragningsunderlag (ffu) och 
avtal enligt LOV. 

Bristerna avsagi huvudsak foljande omraden: genomforandeplaner, kontaktmannaskap, kompetenskraven pa 
verksamhetschef som kan tolkas och tillampas pa olika sa tt. Flera av utforarna hade under varen fatt en 
kraftig utokning av antalet kunder. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga utforare av hemtjanst (sju utforare) som granskats under 
varen finns kvar som valbara alternativ. En av utforarna har begart sankning av sitt kapacitetstak, d.v.s. antal 
bistandsbedomda tim./manad. Utforaren ska ta emot de kunder som valjer utforaren inom ramen for sitt 
angivna kapacitetstak. Med anledning av att utforaren natt upp till sitt kapacitetstak tar de inte emot nya 
kunder. 
Utforarna har arbetat med utveckling av genomforandeplaner och kontaktmannaskap. Trots vissa brister ar 
utforarna pa god vag att uppfylla stallda krav i forfragningsunderlag och avtal. Utforarna kommer att alaggas 
att uppratta handlingsplaner dar det ska framga hur och nar de patalade bristerna ska vara atgardade. 

En kartlaggning av hemjanstutforarnas ledning avseende formell kompetens och i vilken u tstrackning 
uppdragsansvariga medverkar i det dagliga arbetet pa pla ts, visar att verksamhetscheferna mestadels har ett 
overgripande ansvar for flera verksamheter eller har en central posidon i ledningen av en storre koncern. 
Forslag presenteras till fo rtydligande av forfragningsunderlagets krav pa ledningens kompetens hos 
hemtjanstiitforaren samt att ett forslag till modell for verksamhetsuppfoljning presenteras. 

Metod som anvands vid den aktuella uppfoljningen har bestatt av 
• Intervju med hemtjanstchefer 
• Kartlaggning av hemtjanstutforarnas ledning avseende formell kompetens 
• Granskning av forfragningsunderlag med forslag till fortydliganden 
• Uppdatering av information pa kommunens hemsida 

Resultat av verksamhetsuppfoljningen 

Genomforandeplaner 
Genomforandeplan beskrivs i SOSFS 2014:5, socialstyrelsens foreskrifter och allmanna rad som En vard- och 
omsorgsplan som beskriver hur en bes/utad insats ska genomjoras for en enskild. 
Syftet med genomforandeplaner ar att starka kundens delaktighet i sin egen omvardnad och eller service och 
ge tydlig information om hur, nar och av vem kundens insatser ska utforas. 

OsterAkers kommun har i forfragningsunderlaget och i avtalet med hemtjanstutforarna kravstallt foljande: 
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Genomforandeplan ska finnas for alia bru kare och av planen bor det bl.a. framga: 

• Mai for insatsen enligt namndens beslut 
• Om insatsen innehaller en eller flera aktiviteter hos utforaren 
• Vad som ska goras 
• Hur det ska goras 
• Nar det ska goras 
• Vem som utfor insatsen 
• Hur den enskilde eller dennes foretradare har varit delaktiga i upprat tandet av genomforandeplanen 
• Datum nar planen ar upprattad 
• Datum for uppfoljning 

Osterakers kommun har i forfragningsunderlaget och i avtalet med hemtjanstutforarna dessutom kravstallt att 
utforaren ska uppratta en genomforandeplan inom fyra veckor fran det att bestallningen mottagits och att 
genomforandeplanen ska vara ak tuell och revideras minst en (1) gang per ar eller vid forandring samt att pa 
begaran av bistandshandlaggaren, ska alltid en kopia av genomforandeplanen skickas. 

Stickprovskontroll 
Vid stickprov av genomforandeplaner fick varje utforare vid intervjubesoket en lista med fem slumpmassigt 
utvalda kunder och ombads ta fram aktuella genomforandeplaner for dessa. 
En utforare hade kompletta genomforandeplaner for fyra av kunderna, men hade inte upprattat 
genomforandeplan for en kund som hade enbart trygghetslarm. Av de ovriga ut forarna kunde inte nagon 
presentera fem stycken fullstandiga genomforandeplaner. 
Nedan beskrivs nagra exempel pa de icke fullstandiga genomforandeplanerna. 
Nagra planer saknades helt, delvis kunde detta forklaras med att originalet var hemma hos kunden for 
underskrift. Nagra av planerna saknades da kunden varit franvarande pa sjukhus eller korttidsboende en 
langre tid. I e tt fall var kunden och utforaren inte overens om innehallet i planen. 
Vissa planer saknade mal for insatserna, tidsangivelse nar insatsen ska u tforas, hur insatsen ska utforas, 
uppgift om hur kunden har medverkat, uppgift om nar planen upprattats och nar den ska foljas upp. 

Vid uppfoljningen framkom det att kunder som enbart har trygghetslarm inte alltid har en genomforandeplan. 
Den kan goras mycket enkel, men bor aven innehalla nodvandig information om kunden sasom 
halsotillstand, funktionsnedsattning, medicinering och kontaktuppgift till anhorig. 
Med en genomforandeplan blir det tydligt for kunden hur larmet ska anvandas, d.v.s. att larmet ar till for 
akuta situationer och inte for vardagliga fragor som kan losas pa annat satt. 
Om kunden har bade hemtjanstinsatser och trygghetslarm, ska trygghetslarmet inga som en insats i 
genomforandeplanen. 

Trots ovanstaende brister ar det undertecknads bedomning att samtliga utforare ar inforstadda med 
genomforandeplanens betydelse och att de arbetar aktivt for att forbattra genomforandeplaner. Nagra 
utforare har tillfort extra personalresurs for att arbeta med genomforandeplanerna, andra har avdelat sarskilt 
utsedd personal for uppgiften och hos nagra utforare upprattas genomforandeplanen som en naturlig del i 
kontaktpersonens arbetsuppgifter. 
En utforare har pa eget initiativ la mnat en handlingsplan for arbetet med utveckling av 
genomforandeplanerna. 
Ovriga utforare kommer att alaggas att uppratta handlingsplaner, dar det ska framga hur och nar de patalade 
bristerna ska vara atgardade. 
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Kontaktmannaskap 
Osterakers kommun har i forfragningsunderlaget och i avtalet med hemtjanstutforarna kravstallt att utfora ren 
ska utse en kontaktman samt en ersattare for denne. Utforaren ska ha en skriftlig rutin som beskriver 
kontaktmannens uppdrag. Vein som ar kontaktman ska framga av kundens genomforandeplan 

Samtliga utforare uppgav att alia, eller nastan alia kunder har en utsedd kontaktperson. Nagra kunder som var 
helt nya hade vid intervjutillfallet inte hunnit fa kontaktperson. Kunder som har nattillsyn har int e utsedd 
kontaktperson i nattpa trullen. Undertecknad har inte sokt upp kunder for att fraga om d e kanner till att de har 
en egen kontaktperson hos hemtjanstutforaren. 

Kartlaggning och forslag pa krav pa hemtjanstutforarnas ledning avseende formell kompetens 
Osterakers kommun har i for fragningsunderlaget och i avtalet med hemtjanstutforarna kravstallt att 
verksamheten ska ha en for uppdraget utsedd ansvarig som kommer att inneha ledningsansvaret for den 
operativa verksamheten samt att ledningsfunktionen ska finnas tillganglig pa plats eller genom jour/beredskap 
mellan 07.00-22.30 arets samtliga dagar. 
Foljande sarskilda krav stalls pa uppdragsansvarig: 

- Dokumenterad relevant hogskoleutbildning minst 80 - 120 posing enligt aldre studieordning eller 180 
poang enligt nuvarande hogskoleutbildning 

- Minst 2 ars erfarenhet inom omradet och minst 6 manaders erfarenhet av arbetsledning 
- Ingaende kunskaper om tillampliga lagar, f orordningar, foreskrifter och allmanna rad 

Vid kartlaggning visade del sig att ingen av ut forarna har en verksamhetschef med efterfragad kompetens som 
ar pa plats och leder den operativa verksamheten pa heltid. I nagot fall finns en verksam hetsansvarig pa plats i 
verksamheten 75 % av en heltidstjanst. I de fiesta fall finns en verksamhetschef som ansvarar for flera enheter 
och ar pa plats i verksamheten nagra dagar i veckan. 
Nagra av utforarna har en centralt placerad ledningsansvarig person som har ett overgripande ansvar, men 
som mer sallan deltar i verksamheten. Den operativa verksamheten leds vanligtvis av en erfaren 
underskoterska, ofta med relevant pabyggnadsutbildning, dock inte pa hogskoleniva. 
Nagon enstaka enhetschef har socionomexamen eller motsvarande, men ansvarar da for flera enhe ter. 

Foljande synpunkter har framkommit: 
Forfragningsunderlaget har for hemtjanst upplevts som otydligt nar det galler vilka k ompetenskrav Osterakers 
kommun staller pa utforarens uppdragsansvarig/ledningsansvarig. 
Skrivningen kan tolkas pa olika satt o ch det framgar inte tydligt vad som menas med uppdragsansvarig, 
ledningsansvar och ledningsfiinktion. Dessutom forekommer detgenerellt i branschen en flora av olika titlar 
och chefsbenamningar med varierande betydelse och innebord i olika verksamheter, vilket medfor skilda 
tolkningsmojligheter. 

Foivaltningens mening ar att verksamheten ska ha en chef, med relevant hogskoleutbildning och erfarenhet, 
som ansvarar for den dagliga driften. Chefen ska ha ingaende kunskaper om tillampliga lagar, forordningar, 
foreskrifter och allmanna rad. 
T de fall den dagliga ledningen utovas av nagon annan an verksamhetschef (t.ex. gruppchef, 
verksamhetsledare) ska den personen heist ha socionomexamen eller motsvarande, men minst 
underskoterskekompetens och t\ra ars erfarenhet av arbete inom vard och omsorg och arbetsledning. 
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Kraven ska tydligt framga av forfragningsunderlaget. Det ar lampligt att fortydliga vad so m ska avses med de 
olika funktionerna. D.v.s. uppdragsansvarig ar den som tecknar avtal med kommunen och ansvarar for 
uppdraget i stort, verksamhetschef ar den som ansvarar for den dagliga driften, eventiiellt med bitrade av en 
understalld, enhetschef, gruppchef, verksamhetsledare eller vad benamningen ar i utfor arens egen 
organisation 

Forslag till uppfoljningsmodell 
Forvaltningen har under hosten arbetat med att utveckla metoder for verksamhetsuppfoljning. 
Fordjupade uppfoljningar som genomfors vart tredje ar, enligt det program for uppfoljning som finns 
framtaget daterat 2015-04-22, ar bade tids-och kostnadskravande och ger inte alltid en samlad bild av hur 
verksamheterna fungerar i praktike n. Forslaget ar att gora mer regelbundna uppfoljningar over en kortare 
tidsperiod an t re ar. 
Forvaltningen samlar under hela aret in mycket uppgifter som sammantaget skulle kunna utgora en gedigen 
grund for uppfoljning. Enligt aktuellt forfragningsunderlag och avtal ska verksamhetsberattelser och 
verksamhetsplaner samt avvikelser inklusive anmalningar till IVO enligt lex Sarah lamnas till vard- och 
o m s orgs namn den. 
MAS handlagger lex Maria anmalningar och andra avvikelser samt gor uppfoljningar av verksamheterna enligt 
halso-och sjukvardslagen. Upphandlingsenheten gor arlig avtalsuppfoljning. Systemforvaltarna for statistik 
over bestallda och utforda timmar. Sakkunnig haller regelbundna samverkansmoten, 4 ganger/ar med 
hemtjanstutforarna i grupp och med sarskilt boende var for sig tillsammans med MAS och I</\R 
(Kvalitetsansvarig for rehabilitering). 

Med en journal for varje verksamhet dar det kontinuerligt dokumenteras kontakter och information fran 
utforaren skapas en samlad dokumentation som gar att folja o ver tid. Kontinuiteten och kvaliteten sakras t.ex. 
om en tjansteman slutar sin tjanst och en ny kollega tar vid. Tanken ar ocksa att journalen kompletteras med 
en checklista. Den bestar av olika kvalite tsindikatorer som ska anvandas for den arliga uppfoljningen av 
verksamheterna. Checklistan ska ocksa vara ett hjalpmedel till attge en snabb overblick over utforarens 
situation. Checklistan kan uppdateras och kompletteras med ytterligare indikatorer. 

Margot Franzen 
Utredare 
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