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Initiativrätt – Begäran om genomlysning 
avseende Vänsterpartiets reservationstext från 
nämndmöte 16 oktober 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Attendos redogörelse gällande 

planerade och genomförda åtgärder för att komma tillrätta med 

uppmärksammade brister på Hagtorps vård- och omsorgsboende. 

Sammanfattning 

Vid Socialnämndens sammanträde den 16 oktober 2019 redogjorde 

socialkontoret för kommunens, och därmed även verksamhetens planerade och 

genomförda åtgärder på Hagtorps vård- och omsorgsboende utifrån 

uppmärksammade brister. Efter mötet lämnade Vänsterpartiet in en 

reservationstext där de framförde att ärendet inte ansågs tillräckligt genomlyst. 

Sverigedemokraterna lämnade därefter in en ny initiativrätt gällande begäran 

om genomlysning avseende Vänsterpartiets reservationstext. Företrädare för 

Attendo Hagtorp har kallats till nämndsammanträde den 19 februari 2020 där 

de ombetts att redogöra för planerade och genomförda åtgärder samt besvara 

frågorna som framförts i initiativrätten som Sverigedemokraterna har lagt fram.

Socialkontoret har sedan bristerna uppmärksammades under sommaren 2019 

följt upp Attendo Hagtorp noga och regelbundet. Veckovisa uppföljningsmöten 

genomfördes hela hösten 2019. Verksamheten har vidtagit flera åtgärder och 

handlingsplaner finns upprättade. Uppföljning sker fortsatt regelbundet. En 

större avtalsuppföljning kommer även genomföras under våren 2020. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2020.

 Begäran om initiativrätt från Claus Engström (SD) inskickad 27 oktober 

2019

 Protokollsutdrag från nämndsammanträde 2019-11-18 §72 - Initiativrätt 
gällande begäran om genomlysning avseende Vänsterpartiets 
reservationstext från nämndmöte 16 oktober

 Tjänsteskrivelse – Redogörelse gällande begäran om genomlysning på 
Hagtorp äldreboende inklusive tjänsteskrivelsens bilagor, 



Datum Vår beteckning 2 (2) 
2020-01-24 ÄON 19/0099 

Barnperspektiv 

På ett vård- och omsorgsboende kan barn förekomma som besökare i 

verksamheten. Alla medarbetare ska ha kännedom om hur de ska agera vid 

misstanke om barn som far illa. Denna avtalspunkt följs upp i samtliga 

uppföljningar för att säkerställa barnets säkerhet. 

Socialkontoret 

Socialchef 

Avdelningschef kvalitets- och 

verksamhetsstöd 

Bilagor 

1. Begäran om initiativrätt från Claus Engström (SD) inskickad 27 oktober 
2019

2. Protokollsutdrag från nämndsammanträde 2019-11-18 §72 - Initiativrätt 
gällande begäran om genomlysning avseende Vänsterpartiets 
reservationstext från nämndmöte 16 oktober

3. Tjänsteskrivelse – Redogörelse gällande begäran om genomlysning på 
Hagtorp äldreboende inklusive tjänsteskrivelsens bilagor.

Beslut sänds till 

 Initiativrättstagaren



 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (13)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-11-18 

 

 

§ 72 Initiativrätt – Begäran om genomlysning 
avseende Vänsterpartiets 
reservationstext från nämndmöte 16 
oktober 

 Dnr ÄON 19/0099 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslaget till socialkontoret för 

handläggning.  

Sammanfattning 

Claus Engström (SD) skickade den 27 oktober in en begäran om att utnyttja 

initiativrätt i Äldre- och omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019.  

 Begäran om initiativrätt från Claus Engström (SD) inskickad den 27 

oktober 2019. 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslaget till socialkontoret för 

handläggning.  

Protokollsanteckning 

Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) yrkar bifall och tillåts att lämna 

följande protokollsanteckning: 

”SD har pratat med personal på Hagtorp som har verifierat att minst 70 % av 

de påståenden, som Vänsterpartiet gör i sin reservationstext från nämndmöte 

den 16 oktober, är reella påståenden. 

 

SD har även fått veta att Attendo bara har kökspersonal på plats under vardagar 

och att ordinarie vårdpersonal under helgerna tillagar maten. Dessutom visar 

det sig att ordinarie vårdpersonal i tillägg förväntas utföra städningsarbete, 

vilket därmed gör det svårt för vårdpersonalen att lägga all sin tid på brukarna.” 

Beslutet skickas till: 

 Initiativrättstagaren 

 

 



                                                                                                   Claus Engström (SD)/2019-10-27 
 
Ärende ”Begäran om genomlysning avseende Vänsterpartiets reservationstext i protokoll från 
ÄoO-nämndsmöte den 16 oktober 2019” 
 

Sida 1(1) 
 

Inledning 

Efter ÄoO-nämndsmötet den 16 oktober 2019 lämnar (V) in följande reservationstext: 
 
”Vänsterpartiet reserverar sig mot att den ofullständiga rapporten gällande genomlysningen av 
förhållandena på Hagtorp har antagits. Vi finner bl a att följande inte är genomlyst eller att anmälare 
inte har tagits på allvar:  
 

 Medicinlistor har ej granskats. Den felaktiga medicineringen har inte gåtts igenom. 

 Anmälan från närstående om att hens vän inte får ta del av måltiderna i den utsträckning 
som behövs för att hen skall erhålla ett dagligt kostintag hindras genom att bristen på 
personal medför att matning av hen ofta inte hinns med.  

 Timvikarier har sällan gått igenom det introduktionsprogram som Attendo påstår att all 
personal först måste gå igenom.  

 Genomlysning av att vikarier inte alltid sätts in vid ordinarie personals frånvaro eller vis 
vakanser.  

 Att personalen gör vad de kan men hinner inte alltid med det viktigaste i demensvården, att 
vara medmänniska till de boende.  

 Hur personalen mår över att i stort sett alltid känna sig otillräckliga i den arbetsbörda de är 
ålagda och den medmänsklighet som de vill lämna efter sig när de lämnar sin arbetsplats. 

 Personal i arbetsledande ställning har avvisat, vägrat att lyssna på kritik från anhöriga och 
närstående i stället för att ta dessa på allvar.  

 Att råvaror, som har sista förbrukningsdag före dess tillagande både tillagas och serveras de 
boende.  

 Även företrädare för kommunen har vid besök konstaterat att vissa schemalagda aktiviteter 
inte genomförs för de boende.  

 Avvikelserapporterna gällande medicin, vård, hygien och mat har ej granskats.  

 
Eftersom dessa inte finns med i underlaget kan Vänsterpartiet inte finna annat än att dessa saknas 

helt eller är undermåliga/missvisande.” 

Sverigedemokraterna’s reaktion på Vänsterpartiets reservationstext 

Vänsterpartiet lämnade på ÄoO-nämndsmötet den 16 oktober 2019 in sin reservation utan någon 

som helst motivering. SD accepterar naturligtvis Vänsterpartiets rätt till att i efterhand lämna in 

denna omfattande reservationstext, men tycker att det är synnerligen beklagligt att (V), inte redan på 

plats under ÄoO-nämndsmötet den 16 oktober 2019, presenterade denna nya och (för omsorgs-

leverantören Attendo) starkt graverande information redan under mötet. Mötesdeltagarna missade 

därmed under ÄoO-nämndsmötet den 16 oktober, chansen till en fördjupad öppen demokratisk 

diskussion kring situationen på Hagtorp äldreboende. 

Förslag till beslut 

SD vill se full öppenhet avseende vad som har hänt, från såväl omsorgsleverantören Attendo som 

kommunens tjänstemän. SD vill se att omsorgsleverantören Attendo snarast besvarar den nya 

information rörande missförhållanden på Hagtorp’s äldreboende, som (V) redovisar i sin 

reservationstext.                                                                                                                                   # 
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Redogörelse gällande begäran om 
genomlysning på Hagtorp äldreboende 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets redogörelse gällande 

inkommen begäran om genomlysning avseende Attendos agerande på Hagtorps 

vård- och omsorgsboende. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har, utifrån sin initiativrätt, begärt en genomlysning 

avseende Attendos agerande på Hagtorps vård och omsorgsboende. Äldre- och 

omsorgsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 23 september 2019 § 56 

att ärendet skulle skickas till socialkontoret för beredning. 

I sin begäran om genomlysning framför Sverigedemokraterna tre förslag. 

Socialkontoret har besvarat Sverigedemokraternas förslag i sin tjänsteskrivelse. 

Sammanfattningsvis har socialkontoret arbetat aktivt med uppföljning av 

verksamheten dels utifrån ordinarie planering dels utifrån inkomna klagomål. 

Flertalet åtgärder har genomförts för att komma tillrätta med de 

uppmärksammade bristerna bland annat samverkan, begäran om 

handlingsplaner samt vitesföreläggande. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-02 

 Bilaga 1, begäran om genomlysning 

Ärendet 

Sverigedemokraterna har, utifrån sin initiativrätt, begärt en genomlysning 

avseende Attendos agerande på Hagtorps vård och omsorgsboende (bilaga 1). 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 23 september 

2019 § 56 att ärendet skulle skickas till socialkontoret för beredning. Tre 

förslag till beslut har lagts fram i begäran vilka besvaras i denna skrivelse. 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2019-10-02 ÄON 19/0085 

 
 

 

Bakgrund 

Hagtorps vård- och omsorgsboende startade år 2010 och drevs till en början i 

kommunal regi. 2011 beslutade Socialnämnden att boendet skulle upphandlas 

enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och därmed drivas av en privat 

utförare på entreprenad. I maj 2013 övertog Frösunda Omsorg AB driften av 

Hagtorp. Frösunda Omsorg AB drev verksamheten till och med maj 2019 då 

avtalet löpte ut.  

Socialnämnden beslutade den 19 februari 2018 § 16 att genomföra en förnyad 

upphandling av Hagtorps vård- och omsorgsboende innan avtalet löpte ut i maj 

2019. En ny upphandling genomfördes under hösten 2018 där Attendo Sverige 

AB vann. Attendo Sverige AB driver sedan den 15 maj 2019 Hagtorps vård- 

och omsorgsboende på entreprenad.   

 

Sverigedemokraternas tre förslag i begäran om 
genomlysning 

1. SD vill se full öppenhet avseende vad som har hänt, från såväl 
omsorgsleverantören Attendo som kommunens tjänstemän.  

 

I upphandlingsdokumentet ställs kvalitetskrav på utföraren. Utföraren ska även 

beskriva sitt arbetssätt eller bifoga rutiner/riktlinjer på till exempel utförarens 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vid utvärderingen av 

respektive anbud granskades samtliga anbudsgivare (utförare) noggrant utav 

kommunen gällande såväl ekonomisk ställning, kompetens som kvalitet.  

Inför övertagandet av boendet som skedde den 15 maj 2019 hölls regelbundna 

samverkansmöten mellan Frösunda, Attendo och Upplands-Bro kommun. 

Syftet med mötena var att säkerställa att verksamhetsövergången skulle gå så 

smidigt som möjligt samt att en säker vård och omsorg skulle upprätthållas. 

Samarbetet mellan parterna inför övertagandet fungerade väl.  

Efter datum för övertagande fortsatte en tät samverkan mellan Upplands-Bro 

kommun och Attendo. Under samverkansmötena följs bland annat 

verksamhetens systematiska kvalitetsarbete upp (se bilaga 2).  

De två första synpunkterna på boendet inkommer till kommunen den 28 

augusti 2019. Därefter har ytterligare två synpunkter inkommit. Klagomålen 

har till stor del belyst bristande mat och avsaknad av aktiviteter.  

Samtliga klagande har erbjudits personliga möten på Hagtorps vård- och 

omsorgsboende där verksamhetschef från Attendo och tjänstemän från 

kommunen deltagit. Samtliga klagande har tackat ja till dessa möten. 

Socialkontoret har begärt in handlingsplaner ifrån utföraren utifrån 

uppmärksammande brister.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (7)  
2019-10-02 ÄON 19/0085 

 
 

 

För de klagande som har önskat uppföljningsmöten har sådana erbjudits. 

Utöver att hantera de specifika klagomålen så har även Attendo vidtagit 

övergripande åtgärder.  

Nedan beskrivs de åtgärder som socialkontoret och utföraren har vidtagit. Se 

även bilaga 2, 3, 4, 5 och 6. 

 

2019-08-28 

 Två klagomål inkommer till Upplands-Bro kommun från närstående till 

boende på Hagtorp. 

 Omgående kontakt tas med de klagande och med verksamheten och 

möten bokas till den 5/9. 

 

2019-08-29 

 Internt möte hålls för planering av åtgärder. En handlingsplan upprättas. 

 

2019-09-04 

 Bilder på maten ankommer avdelningen för kvalitet- och 

verksamhetsstöd. 

 Avdelningen för miljö- och hälsa gör en oanmäld inspektion i köket. 

 

2019-09-05 

 Två separata möten hålls med de två klagande på Hagtorp. Medverkar 

gör verksamhetschef från Hagtorp, kvalitetsutvecklare och 

avdelningschef för kvalitet- och verksamhetsstöd från kommunen. 

 Klagomålspunkterna som gäller bl.a. maten och bristande aktiviteter 

sammanfattas och åtgärdsplan begärs in senast 18/9 med tydliggörande 

att åtgärder ska initieras omgående. 

 Verksamhetschef på Hagtorp får rapport från inspektionen av miljö- 

och hälsa. 

 

2019-09-09 till 2019-09-13 

 Telefonuppföljningar sker med verksamhetschef som framför nedan 

punkter: 

- Åtgärder är vidtagna utifrån rapporten från miljö- och hälsa. 

- Utredning pågår gällande klagomålspunkterna. 

- Muntlig uppföljning gällande maten sker med de boende. 

- Attendo har startat intern utvidgad utredning gällande maten. 

 

2019-09-17 

 Åtgärdsplaner ankommer till kommunen. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (7)  
2019-10-02 ÄON 19/0085 

 
 

 

 Kommunen bedömer att åtgärdsplanerna inte är tillräckliga och begär 

komplettering. 

 

2019-09-18 

 En oanmäld tillsyn genomförs av tjänstemän från Socialkontoret i 

verksamheten kl. 9-13:30 (se bilaga 3). 

 

2019-09-19 

 Synpunkter inkommer vid ett planerat möte mellan närstående, Attendo 

och kommunens tjänstemän. 

 Möte hålls även mellan avdelningschef för kvalitet- och 

verksamhetsstöd samt kvalitetsutvecklare från Socialkontoret och 

Attendos verksamhetschef på Hagtorp, regional verksamhetschef och 

regionchef. 

 Genomgång av åtgärdsplaner samt samtal kring hur kommunen vill att 

de ska kompletteras. Komplettering ska vara kommunen och närstående 

tillhanda senast 24/9. 

 Genomgång av tillsynsbesök samt uppföljning av avtalspunkter kopplat 

till aktiviteter på boendet och mat. 

 Muntlig information om att erinran kommer skickas skriftligen gällande 

de avtalspunkter som inte uppfylls. 

 Nytt uppföljningsmöte bokat till 26/9. 

 

2019-09-23 

 Skriftlig erinran (se bilaga 4) bristande avtalstrohet samt begäran om 

åtgärdsplan lämnas till verksamhetschef på Attendo. Några åtgärder ska 

vidtas omgående. Åtgärdsplan ska vara kommunen tillhanda senast 

2019-10-04. 

 

2019-09-26 

 Samverkansmöte hålls på Hagtorp mellan verksamhetschef, medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) och samordnare från Attendo och 

samordnare från biståndsenheten, kvalitetsutvecklare och MAS från 

socialkontoret.  

 Uppdaterade handlingsplaner utifrån närståendes och socialkontorets 

synpunkter har inkommit. Åtgärderna godkänns, dock begärs ytterligare 

analys kring bakomliggande orsaker till händelserna. 

 Attendo inkommer med kommentarer gällande de punkter som, enligt 

erinran, skulle vara åtgärdade senast 2019-09-27. 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 5 (7)  
2019-10-02 ÄON 19/0085 

 
 

 

2019-09-29 

 En närstående till boende på Hagtorp mailar ytterligare synpunkter samt 

bilder på mat till kommunen. 

2019-09-30 

 Internt möte hålls för fortsatt planering av åtgärder då angivna brister i 

erinran inte bedöms ha åtgärdats adekvat.  

 Attendos regionchef kallas till möte fredagen den 2019-10-04. 

2019-10-01 

 Samverkansmöte genomförs mellan socialkontorets tjänstemän samt 

ansvariga tjänstemän för livsmedelstillsyn på 

samhällsbyggnadskontoret. 

2019-10-02 

 Uppföljningsmöte hålls på Hagtorp med verksamhetschef och 

kvalitetsutvecklare från Upplands-Bro kommun. Genomgång av 

genomförda och planerade åtgärder. 

2019-10-03 

 Sen kväll inkommer Attendo med en handlingsplan utifrån erinran. 

Denna granskas inte aktuell dag. 

2019-10-04 

 Möte hålls på Upplands-Bro kommun mellan regionchef, regional 

verksamhetschef från Attendo och socialchef, avdelningschef för 

kvalitet-och verksamhetsstöd och kvalitetsutvecklare från Upplands-

Bro kommun, Socialkontoret. Samtal förs gällande uppmärksammade 

brister i verksamheten och bristande åtgärder av utföraren. 

Vitesföreläggande överlämnas till Attendo (se bilaga 5). 

 Attendos representanter beskriver på mötet att man tillfälligt har utökat 

bemanningen. Chefsstöd har satts in. Attendo planerar även att använda 

sig av en konsult för att arbeta med personalgruppen utifrån bl.a. 

bemötande. 

 Livsmedelskontrollanter från Upplands-Bro kommun genomför på 

eftermiddagen en oanmäld tillsyn på Hagtorp, endast en mindre 

avvikelse noteras (att köksfläkten inte gick igång vid testning). 

 Granskning av inkommen handlingsplan påbörjas. 

2019-10-07 

 Återkoppling samt begäran om komplettering av handlingsplanen 

skickas till Attendo. 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 6 (7)  
2019-10-02 ÄON 19/0085 

 
 

 

 

2019-10-08 

 Attendo inkommer med komplettering av handlingsplanen som 

godkänns av socialkontoret. 

2019-10-10 

 Formellt beslut gällande upphörande av vite skickas till Attendo (bilaga 

6). Vite utgår med 20 procent av dagersättningen för perioden 2019-10-

04 tom 2019-10-07, totalt fyra dagar. 

 

Under vecka 42 kommer uppföljande möten hållas med de närstående som 

tidigare lämnat in synpunkter. Ytterligare ett närståendemöte är planerat under 

vecka 42.  

2. SD vill att vi alla som lokalpolitiker, oavsett parti, skall få se alla 
skriftliga rutiner som Attendo har för verksamheten på Hagtorp. 
Detta inkluderar insyn i hur Attendo säkerställer att deras 
personal har rätt kompetens och deras ledningsfunktion på 
Hagtorp.  

 

Relevanta rutiner/riktlinjer/beskrivning av arbetssätt bifogas i bilaga 7a-7e. 

 

3. SD vill att Attendo presenterar en orsaksanalys för de problem 
som har uppstått samt de korrigerande åtgärder som 
förhoppningsvis har vidtagits samt hur Attendo avser följa upp att 
dessa korrigerande åtgärder verkligen får avsedd effekt, dvs. 
verkligen skapar en förbättrad vårdkvalitet, idag, imorgon och 
under återstående avtalsperiod. 

 

Attendo har genomfört en utredning utifrån bristerna som uppmärksammats 

gällande maten (bilaga 8) och även inkommit med en handlingsplan (bilaga 9) 

utifrån socialkontorets vitesföreläggande. 

Barnperspektiv 

Ett vård- och omsorgsboendes ledningssystem med tillhörande rutiner för 

synpunkts- och klagomålshantering bidrar till en säker vård och omsorg för de 

boende. De boende får således en påverkansmöjlighet. Detta kan leda till en 

förbättrad boendesituation för de äldre som har anhöriga som är barn och 

ungdomar och som besöker dem på vård- och omsorgsboendet.  

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 7 (7)  
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Socialchef  

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Bilaga 2, dagordning samverkansmöte 

2. Bilaga 3, rapport från tillsynsbesök 

3. Bilaga 4, erinran 

4. Bilaga 5, vitesföreläggande 

5. Bilaga 6, upphörande av vite 

6. Bilaga 7a-7e, rutiner/riktlinjer/beskrivning av arbetssätt 

7. Bilaga 8, åtgärdsplan 

8. Bilaga 9, utredning med händelseanalys 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef Biståndsenheten 

 



1 ( 2 )

Socialkontoret

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 Fax: 08 - 581 692 40 E - post: kommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se
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Dagordning – samverkansmöte mellan Attendo
Hagtorp och Upplands - Bro kommun

Plats: Hagtorps vård - och omsorgsboende

Datum: 2019 - XX - XX

Tid: 13:30 – 15:00

Kallade: För Attendo:

För Upplands - Bro kommun:

Dagordning:

1. Föregående protokoll

2. Kvalitet i verksamheten - trygg och säker vård och omsorg

- Insatser av god kvalitet
(bemanning utifrån behov, aktiviteter, mat, genomförandeplaner, dokumentation
osv. )

- Systematiskt förbättrings - och patientsäkerhetsarbete
(avvikelser, synpunkter och klagomål, egenkontroller, riskanalyser)

- Kompetensutveckling

- Planering, utveckling och utvärdering
(ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, verksamhets plan/berä ttelse,

patientsäkerhetsberättelse, kvalitetsberättelse, projekt osv. )

3. Samverkan

4. Information från kommunen

- Biståndsenheten :

- MAS :

- Kvalitetsutvecklare :
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5. Information från företaget 

 

6. Övriga frågor 

 

7. Nästa möte 
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Rapport från tillsynsbesök på Hagtorps vård -
och omsorgsboende 201 9 - 09 - 1 8

2019 - 09 - 18 genomfördes ett oanmält tillsynsbesök på Hagtorps vård - och
omsorgsboende med anledning av två omfattande klagomål som inkommit till
Upplands - Bro kommun . Observationer , personalsamtal och samtal med boende
g enomfördes på alla fyra avdelningar mellan kl. 9:15 - 13:30.

Brukarsamtal

Samtal fördes med ett flertal boende på Hagtorp . Frågor ställdes gälland e
allmän trivsel och åsikter inhämtades gällande maten på boendet. Överlag
framkom positiva åsikter gällande både trivsel och måltiderna. En boende
framförde att personalen alltid har bråttom och att hen ibland får vänta på hjälp.

Personalsamtal

Samtal er bjöds samtliga personal på alla fyra avdelningar och på tre av
avdelning arna fördes samtal med personalen. Utifrån att det var ett oannonserat
besök träffade vi personal som råkade arbeta aktuell dag. Personalen beskriver
att det till stor del fungerar väl i verksamheten när ordinarie pers onal är åter
efter semesterperioden. De berättar att sommaren upplevts som rörig och med
mycket vikarier. Personalen beskriver att det största orosmomentet handlar om
att de ska laga mat till de boende på avdelningen samti digt som de ska sköta
omsorgen. Framförallt lyfts kvällar och helger som riskfyllda. Personalen
beskriver att de upplever att de inte har fått tillräcklig utbildning vad gäller
livsmedelshygien och instruktioner kring hur matlagningen ska genomföras.
De n p ersonal som framförde tydligast oro var personalen på Idun, vårdtyngden
upplevs variera kraftigt från dag till dag på just Idun då avdelningen är en kort -
och växelvårdsavdelning.

Observationer i verksamheten

Avdelning Freja besöktes först omkring kl. 9:1 5 - 10:00 , vid den tiden var
samtliga brukare på avdelningen uppe och hade fått sin ”morgonhjälp”. Några
boende satt och åt fru k ost i gemen samhetsutrymmena. De två personal som
arbetade aktuell dag satt i köket och fikade när vi anlände till avdelningen.

Därefter besöktes Oden ca: 10:00 där högläsning stod på aktivitetsschemat . På
Oden arbetade personalen fortfarande med att hjälpa till med morgonbestyren
inne hos brukarna . Ingen aktivitet kunde observeras . Flera samtal med brukare
genomfördes på Oden som i hög grad sa att det är nöjda med sitt boende .
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Färdiga frukostmackor med ost låg framme utan att ligga i kyla vid kl. 10:30, 
ingen serverades dock av dessa smörgåsar. Fil och yoghurt stod framme på 
kylplatta.  

Under förmiddagen observerades att samordnaren på verksamheten planterade 
blommor med några brukare från olika avdelningar. Därefter besöktes 
avdelning Tor. Personalen var då klara med att hjälpa brukarna med 
morgonbesöken. På avdelning Tor genomfördes inga personalsamtal. Brukarna 
som var ute i gemensamhetsutrymmena var glada för att få besök på 
avdelningen. Därefter lämnades verksamheten i 45 min för att återkomma till 
lunchen. Maten tillagades idag i Odens kök och kördes ut i värmevagnar till de 
andra avdelningarna. Det serverades pytt-i-panna och fläskpannkaka vilket 
stämde överens med matsedeln. Det observerades att det saknades grönsaker 
till måltiden. Inlagda rödbetor serverades till pytt-i-panna därutöver fanns inga 
grönsaker att tillgå. Dessert serverades inte i samband med måltiden, på de två 
avdelningar som observerades vid lunchtid. Fläskpannkakan som serverades 
hade tillagats i en ugnsform och var ca: 8 cm hög, förutom att serveringen inte 
såg aptitlig ut fanns inga indikationer på att maten på något sätt skulle vara 
dålig. Detta genererar dock frågetecken kring om kökspersonalen har tillräcklig 
kompetens gällande matlagning. De boende valde i högre grad att äta pytt-i-
panna. Flera brukare tillfrågades om de är nöjda med maten och samtliga 
svarade vid dagens besök jakande.  

Efter lunchen besöktes avdelning Idun där flera brukare vistades i 
gemensamhetsutrymmena. Personalen var också närvarande i 
genomsamhetsutrymmena och en person tog hand om lunchdisken. Vid 
förfrågan gällande servering av efterrätt berättade personalen att efterrätt 
serveras dagligen men inte alltid i samband med lunchen då personalen 
upplever de boende som för mätta efter maten, efterrätt erbjöds inte vid dagens 
besök. Fikabröd som skulle gräddas i ungen lämnades till avdelningarna 
samtidigt som lunchen levererades.  

Sammanfattande bedömning 

Överlag var upplevelsen att avdelningarna såg välstädade ut och samtliga 
brukare såg välvårdade ut. De boende hade fått hjälp i rimlig tid med sina 
morgonbestyr. Personalen var synlig på samtliga avdelningar. Inga 
gemensamma aktiviteter observerades även om några brukare observerades 
plantera blommor med samordnaren. På en avdelning observerades att 
personalen var klara tidigt och de fikade och pratade med oss minst under 35 
min, dock inte tillsammans med brukarna utan inne i avdelningsköket. 
Personalen beskriver orosmoment kring att de framöver ska hantera 
matlagningen samtidigt som omsorgsarbetet ska fortlöpa och att bemanningen 
är en person på avdelningen efter kl. 17:30 med en extra löpare per plan. Mest 
kritisk tid upplevs vara mellan 17:30 tills middagen är klar och disken är 
hanterad. Ibland hinns inte detta med till 17:30 när den andra personen går av 
sitt arbetspass. De tillfrågade brukarna svarar överlag positivt vid frågor 
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gällande trivsel. Matsituationen upplevs lugn och trevlig på de två 
avdelningarna som besöktes, dock saknades grönsaker till maten samt dessert 
erbjöds inte i samband med måltiden. Fläskpannkakan som serverades 
bedömdes, av två tjänstemän, se oaptitlig ut. Dock fanns inga indikationer på 
att den på något sätt skulle vara dålig. Under dagens besök kunde det därmed 
inte observeras några omfattande brister. 
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Skriftlig erinran gällande bristande avtalstrohet
samt begäran om åtgärdsplan

Flera o mfattande klagomål har inkommit , från närstående till boende på
Hagtorps vård och omsorgsboende , till avdelningen för kvalitet - och
verksamhetsstöd i Upplands - Bro kommun. Synpunkterna har fokuserat bland
annat på mat - och livsmedelshantering samt avsaknad av aktiviteter varför
dessa avtalspunkter har följts upp den 19 september 2019 . Brister har
uppm ärksammats.

Uppföljning av avtalspunkter kopplat till mat samt aktiviteter
I avtalet , gällande verksamhetsdrift av Hagtorps vård - och omsorgsboende ,
mellan Upplands - B ro kommun (”Beställaren”) och Attendo Sverige AB
(”Utföraren”) beskrivs under punkt 1.4 a vtalshandlingarnas inbördes
rangordning. Upphandlingsdokumentet är en del av avtalshandlingarna som
beskriver de krav som beställaren ställt på utföraren . Uppföljning har skett av
följande punkter i upphandlingsdokumentet :

- D el vis 4.2.3 Leverantörens arbet ssätt, uppföljning av mål och uppdrag
samt redovisning av måluppfyllelse.

- 4.5.3.3 Kost, måltider och nutri tion

- 4.5.3.4 Tillagning av mat

- 4.5.3.5 Aktivering, utevistelse, social gemenskap och kontakter

- 4.7.1.3 Omsorgspersonal och kökspersonal

Nedan beskriv s avtalspunkterna ingå end e samt en tidsangivelse för
åtgärdande/redovisning anges under rubrik ”begäran om åtgärdsplan” .

4.2.3 Leverantörens arbetssätt, uppföljning av mål och uppdrag samt
redovisning av måluppfyllelse

Endast den del som gäller livsmedel har följts upp under denna avtalspunkt .
Und er punkt 4.2.3 anges att andelen ekologiska livsmedel i verksamheten ska
följa nämndens mål för året, för 2019 är målet att 45 procent av livsmedlen på
boendet ska vara ekologiska. Målet för 2020 är 50 procent .

U tföraren ska redovisa andel ekologiska livsmedel som används och
planera s användas i verksamheten . Utföraren ska beskriva hur man
avser att arbeta för att uppnå målet.
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4.5.3.3 Kost, måltider och nutrition 

Inskickade bilder (från närstående till boende på Hagtorp) och kommunens 
observation av maten vittnar om bristande kvalitet. Måltiden handlar både om 
att servera en näringsriktig kost och att maten ser god ut samt erbjuds i en 
stimulerande miljö.  

Vid kommunens tillsyn 2019-09-18 observerades att det saknades grönsaker 
till måltiden. Inlagda rödbetor serverades till pytt-i-panna därutöver fanns inga 
grönsaker att tillgå. Dessert serverades inte i samband med måltiden. 
Fläskpannkakan som serverades hade tillagats i en ugnsform och var ca: 8 cm 
hög, förutom att serveringen inte såg aptitlig ut fanns inga indikationer på att 
maten på något sätt skulle vara dålig. Detta genererar dock frågetecken kring 
om kökspersonalen har tillräcklig kompetens gällande matlagning. De boende 
valde i högre grad att äta pytt-i-panna. Vid tillsynsbesöket beskriver flera i 
personalen att de inte har tillräcklig kunskap gällande livsmedelshygien. 

Enligt matsedeln som finns annonserad på boendet serveras samtliga måltider 
(frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål, erbjudande om 
mellanmål nattetid) enligt avtal, dock ska det finnas valmöjlighet mellan två 
varmrätter lunch och middag, i dagsläget erbjuds detta enbart lunchtid. 

Utföraren beskriver att Attendos koncept ”god mat” inte har kommit igång 
ordentligt ännu. Tidigare anställd kock arbetade under sommaren och avslutade 
nyligen sin tjänst. Under en period har man använt de livsmedel som fanns 
kvar sedan tidigare beställningar. ”God mat” planeras vara helt igång inom 
kort. 

Följande avtalspunkter ska åtgärdas/redovisas enligt tidsangivelse: 

 Säkerställa att personalen som handhar mat på boendet har adekvat 
utbildning gällande livsmedelshygien samt basala hygienrutiner. 
Rutiner ska bifogas. 

 Säkerställa att maten ser god ut och serveras med lämpliga tillbehör och 
grönsaker till alla mål. 

 Redovisa hur kostens kvalitet följs upp samt beskriva hur uppföljning 
kommer att ske gällande de boendes nöjdhet med måltiden. 

 Redovisa att maten som serveras (stickprov utifrån planerad matsedel 
vecka 39) följer aktuella rekommendation om mat för äldre som 
utfärdats av livsmedelsverket. 

 Säkerställa att två alternativ på varmrätt erbjuds både vid lunch och 
middag. 

 

4.5.3.4 Tillagning av mat 

Tillagning av mat sker på plats i boendet och detta krav uppfylls av utföraren. 
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4.7.1.3 Omsorgspersonal och kökspersonal 

Denna punkt kravställer att verksamhetens kökspersonal ska ha kockutbildning 
och erfarenhet av matlagning i storkök. Utföraren kan vid uppföljningen inte 
redovisa vilken utbildning kökspersonalen som arbetar i dagsläget har.  

Utföraren lägger fram ett förslag att kunna omförhandla kocktjänsten till en 
annan tjänst tex kopplat till aktiviteter eller liknande. Utförarens bedömning är 
att det blir överflödigt med en kock när konceptet ”god mat” är etablerat. 
Kommunen beslutar om att det i dagsläget finns behov av kockkompetens i 
verksamheten på grund av kvalitetsbristerna som uppmärksammats, denna 
fråga utvärderas igen om 12 månader varpå verksamheten har möjlighet att 
visstidsanställa en kock inför diskussion kring eventuell omförhandling. 

 Säkerställa samt redovisa att nuvarande kökspersonal har tillräcklig 
kompetens för att arbeta i köket tills kock finns på plats. 

 En kock ska omgående anställas. 

4.5.3.5 Aktivering, utevistelse, social gemenskap och kontakter 

Vid intervjuer med verksamhetschef samt medarbetare framkommer att 
planerade aktiviteter inte kommit igång i verksamheten ännu. Vid 
tillsynsbesöket har en aktivitetslista skapats samma morgon och några brukare 
har vid tillsynen aktiviteten ”plantera blommor”. Utevistelse och egen tid för 
den boende är bristande. Verksamheten arbetar aktivt för att komma igång med 
aktiviteter och aktivitetssamordnare är utsedd. Följande avtalspunkter ska 
åtgärdas/redovisas: 

 Redovisa funktion/namn på aktivitetsansvarig. 

 Säkerställa att samtliga boende erbjuds minst en timmes enskild 
aktivitet varje vecka. 

 Säkerställa att samtliga boende erbjuds minst 30 min 
utevistelse/promenad dagligen. 

 Redovisa en skriftlig plan för varierande veckoaktiviteter under veckans 
alla dagar, planen ska vara synlig och tillgänglig för de boende och 
närstående.  

Begäran om åtgärdsplan samt konsekvenser om planen inte 
följs 
I bifogad sammanställning av uppföljda avtalspunkter anges tidsangivelser när 
resp. punkt senast ska vara uppfylld. En åtgärdsplan ska lämnas in till 
kommunen med redovisning av samtliga punkter senast 2019-10-04. 
Kommunen kommer nära följa upp att åtgärderna följs enligt plan. Om 
åtgärdsplanen inte följs kan vite komma att utgå enligt avtalspunkt 1.22. 
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Underskrift: 
 

Ort och datum: 

Kungsängen 2019-09-23 

 

______________________ 
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Vitesföreläggande på grund av bristande
avtalstrohet

En skriftlig erinran överlämnades till Attendo Hagtorp 2019 - 09 - 23 där även en
sammanställning av granskade avtalspunkte r med tillhörande angivelse om
sista datum för åtgärdande bifogades. I erinran anges att ” Om åtgärdsplanen
inte följs kan vite komma att utgå enligt avtalspunkt 1.22”.

Attendo inkom 2019 - 09 - 26 med kommentarer/svar gällande genomförda
åtgärder utifrån de avtal spunkter som skulle vara åtgärdade senast 2019 - 09 - 27.
Detta svar har granskats och åtgärderna anses inte tillräckliga, se bedömning
samt vitesföreläggande nedan.

En fullständig åtgärdsplan ska vara kommunen tillhanda senast 2019 - 10 - 04,
denna kommer omgåend e granskas i sin helhet efter inlämnande. Ytterligare
v ite kan komma att begäras om åtgärderna inte anses tillräckliga.

Bedömning av genomförda åtgärder
Föl jande avtalspunkter skulle vara åtgärdade senast 2019 - 09 - 27:

- Säkerställa att personalen som handhar mat på boendet har
adekvat utbildning gällande livsmedelshygien samt basala
hygienrutiner.

- Säkerställa att maten ser god ut och serveras med lämpliga
tillbehör och grönsaker till alla mål.

- Säkerställa samt redovisa att nuvarande kökspersonal har
tillräckli g kompetens för att arbeta i köket tills kock finns på plats.

Tjänstemän från kommunen har besökt verksam heten vid en lunch und er vecka
39 , aktuell dag serverades det val av två olika soppor med pannkakor till
dessert. Inga avvikelser noterades. 2019 - 09 - 30 kommer det till kommunens
kännedom att frysta chicken nuggets samt fryst pommes frites har förvarats i
kylskåp från fredagen den 27/9 som sedan planerats att serveras på söndagen
den 29/9. Anledningen till att denna mat tagits fram i kylskåp för upptining när
det vanligaste tillagningssättet är att tillaga rätterna från fryst tillstånd är oklar.
Anhöriga noterade att pommes frites hade utgångsdatum i augusti 2019 , vilket
även finns dokumenterat på bild. I kylskåpet fanns även en skål med någon
form av sås med en sked i utan lock/plas t på , det är dock oklart vad denna sås
skulle användas till . Utifrån ovanstående observationer är kommunens
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bedömning att personalen som arbetar/arbetat i köket aktuella dagar, oavsett 
om det varit omsorgspersonal eller köksbiträde, har kunskapsluckor. Attendo 
har redovisat att köksbiträdet i tjänst har ettårig köksbiträdesutbildning. 
Kommunen ställer sig även frågande till om näringsinnehållet i aktuell måltid 
(chicken nuggets med pommes frites) är anpassat och tillräckligt för äldre 
personer samt om det är en lämplig rätt att servera på ett vård- och 
omsorgsboende.  

Personalen framförde även vid tillsynsbesök i verksamheten 2019-09-18 att de 
anser sig ha bristande kunskap inom livsmedelshygien. Enligt 
sammanställningen av avtalspunkterna skulle detta åtgärdas omgående, 
inlämnade kommentarer av Attendo 2019-09-27 beskriver inte hur detta har 
säkerställts vilket anses vara av största vikt. Personal som inte har tillräckliga 
kunskaper gällande livsmedelshygien samt basala hygienrutiner får inte 
ansvara för matlagningen då detta innebär risker för de boende. Det noterades 
även att det under söndagen den 29/9 enbart serverades en maträtt till både 
lunch och middag, enligt avtal ska två val finnas för både lunch och middag. 
Maträtterna stämde inte överens med redovisad matsedel. 

- Redovisa funktion/namn på aktivitetsansvarig. 

- Redovisa en skriftlig plan samt säkerställa att varierande 
veckoaktiviteter sker under veckans alla dagar, planen ska vara 
synlig och tillgänglig för de boende och närstående. 

En skriftlig plan för aktiviteter har redovisats, dock finns inga tydligt angivna 
aktiviteter på helgen. I planeringen anges valfri aktivitet lördag och söndag 
vilket inte är godkänt av kommunen. Planen måste tydliggöras och det måste 
säkerställas att planen faktiskt följs. Namn på aktivitetsansvarig har inkommit. 
Inkomna klagomål från närstående till boende på Hagtorp beskriver fortsatt 
avsaknad av aktiviteter. 

Vitesföreläggande och krav på omgående åtgärdande 
Kommunens bedömning, vilken grundar sig i inlämnade kommentarer av 
Attendo samt inkomna synpunkter/bilder, är att flera av avtalspunkterna som 
skulle vara åtgärdade 2019-09-27 inte är adekvat åtgärdade. Bristerna bedöms 
så pass allvarliga att vite kommer begäras. Vite kommer utgå med 20 % av 
dagersättningen från och med 2019-10-04 till dess att åtgärder är insatta samt 
redovisade för kommunen. Bevis gällande genomgången utbildning inom 
livsmedelshygien samt gällande basala hygienrutiner för de medarbetare som 
hanterar mat i köket ska redovisas för kommunen. Dokumentation om 
genomförande av aktiviteter ska redovisas.  

 

 



 

Upplands-Bro kommun Datum   3 (3)  
2019-09-30   

 
 

Underskrift: 
Ort och datum: 

Kungsängen 2019-10-04 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 





Sida 1 av 3

N:1 Basala Hygienrutiner
Versi o n:

1
Gäller för:
Hagtorp

Dokumentansvarig:
Sjuksköterska

Upprättad:
209 - 05 - 15

Utarbetad av: Reviderad av:

Basala hygienrutiner skall alltid tillämpas i arbetet med patienter. Detta för att förhindra
indirekt kontaktsmitta mellan patienter via personalens händer och kläder.

För att förhindra direkt kontaktsmitta från patienter till personal och från personal till
patienter.

Smittspridning inom vården sker främst via personalens händer och kläder.

Arbetskläder

Tillhandahålls av arbetsgivaren
T - shirts och skjortor skall ha korta ärmar , tröja får endast användas i allmänna
utrymmen och får inte användas i omvårdnaden av patienten.
Arbetskläderna skall bytas dagligen, oftare vid behov.
Tvättas i minst 60 grader och på arbetsplatsen.
Får bara användas på arbetsplatsen.

Handdesinfektion

Desinfektera händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel omedelbart före
och efter direktkontakt med patient.
Detta även om du skall använda handskar samt när du tagit av dem.
Fördela medlet över hela handen och gnid in. Gnid tills medlet torkat in och huden
känns torr.
All personal skall ha nära till handsprit, oavsett var de befinner sig på enheten.

Handtvätt med tvål

Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och tvål före desinfektion
Efter toalettbesök samt vid behov under dagen. Torka ordentligt med pappershandduk.
Händerna skall vara torra innan de desinfekteras
Vid vård av patient med magsjuka ska händerna alltid tvättas med flytande tvål och
vatten innan de desinfekteras.



Sida 2 av 3

____________________________________________________________________________________________________

Dokumentets titel : N:1 Hygienrutiner

Upprättad 2019 - 10 - 14

Händer och piercing

Det är inte tillåtet med p iercing i slemhinnor under arbetstid.
Ringar, klocka, armband eller långa örhängen ska inte användas.
Långa örhängen kan skada öronen om någon patient av misstag drar i dem.
Övriga smycken samlar mikroorganismer och förhindrar god handhygien
Naglar skall vara korta och ej målade.

Hår :

Långt hår skall sättas upp.
Huvudduk ska fästas upp vid vårdarbete och tvättas dagligen.

Handskar

Använd alltid skyddshandskar vid kontakt med eller risk för kontakt med
kroppsvätskor eller annat biologiskt material vid in fekterade sår samt blod, avföring
och urin då en latexhandske skall användas.
Skyddshandskarna skall tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika
arbetsmoment.

Skyddskläder

Plastförkläde skall alltid användas vid direktkontakt med patient som på något sätt har
en infektion eller är infekterad av något, inkl. dennes säng.
Plastförkläde skall också användas vid kroppskontakt med patient ex. dusch
Plastförkläde om det finns risk att arbetskläderna kommer i kontakt med
kroppsvätskor.
Vid hantering av smutsiga föremål skall alltid skyddskläder användas.
Vid användande av plastförkläde skall det slängas efter varje användande.
Skyddsrock används i undantagsfall och är då bunden till den patient och dess rum och
skall bytas varje dag.

Exempel på kroppsnära arbete:

Dusch
Personlig hygien, övre och nedre toalett
Toalettbesök
Blöjbyte
Såromläggning
KAD - skötsel
Stomiskötsel
Sugning av luftvägar
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Besök på enheten

Närstående och besökare skall uppmanas att sprita h änderna innan de kommer in på enheten. I
de fall det är möjligt ställer man f ram en spritflaska nära entrén.

Infektioner hos personal

Om du har ett infekterat sår, nagelbandsinfektion eller liknande skall du rapportera detta till
verksamhetschef/sjuksköterska som bedömer vilka åtgärder som skall vidtagas. Plåster är ej
tillåtet att bära på händer na eller armarna i vårdarbetet.

Om du har diarréer eller andra symptom på mag - tarminfektioner skall du stanna hemma.

Hjälpmedel

Alla hjälp medel som del as mellan patienter, t.ex. stå l yft skall ytsprita s av före och efter
användning.

Verksamhetschef ansvarar för

Har det yttersta ansvaret för att rutinerna efterlevs och att all personal har kännedom om den
samma.

Sjuksköterska ansvarar för

Att bedöma och förebygga risk för smittspridning.
Att informera personal om lämplig arbetsmetod i olika situationer.
Att handleda personal.
Att rapportera avvikelser.
Att meddela MAS och Verksamhetschef vid misstanke om pågående smittspridning till
exempel in fluensa, magsjuka m.m.

Vid smittutbrott i verksamh e ten

Måste smittan s påra s och undanröja risken för smitt spridning , informera pensonal boende,
anhöriga, hygiensköterska, ansvarig läkare och MAS. Omvårdnads personal som jobba r med
pat i ent nära följer rutin för basal hygien .

Vårdpersonal ansvarar för

Att inhämta vårdhygienisk kunskap.
Att vara väl förtrogen med och tillämpa gällande vårdhygieniska rutiner och riktlinjer.
Att rapportera misstänkt smittspridning till Sjuksköterska/Verksamhetschef.



  RIKTLINJE  Sida 1 av 3 

1.1.1 Livsmedelshygien – riktlinje för egentillsyn 

Gäller för:  

Sverige 

Dokumentansvarig:  

FC med ansvar för Kost 

Giltig:  

2018-10-18 

Upphör att gälla:  

2019-12-31 

Version: 

3 

Fastställd av: 

VD 

Utarbetad av:  

 

Reviderad av:  

 

 

Bakgrund och syfte 

Gemensamma livsmedelsregler gäller inom hela EU och finns i så kallade EG-

förordningar.  De sätter konsumenternas säkerhet i centrum. Enligt förordning (EG) 

852/2004 artikel 8 ska branschriktlinjer för god hygienpraxis samt tillämpning av 

HACCP-principerna följas av samtliga företag som hanterar livsmedel. Attendo som 

livsmedelsföretag måste följa bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter. Många 

krav i lagstiftningen beskriver en målsättning utan att exakt ange hur saker och ting 

ska göras. Det ger utrymme för flexibilitet och ansvaret vilar på varje verksamhet att 

efter aktuell lagstiftning utforma lokala rutiner. 

Syftet med dokumentet är att klargöra vem som är ansvarig för att säker mat serveras 

och dokumentet fungerar som underlag för respektive verksamhets lokala rutiner och 

egenkontrollprogram. 

Ansvar 

Samtliga medarbetare inom Attendo som på något sätt hanterar oförpackade livsmedel. 

Regionchef 

 Har det yttersta ansvaret för att lokala rutiner för livsmedelshygien finns på 

varje verksamhet. 

 Ansvarar för att egenkontrollsystem finns på varje verksamhet. 

 

Verksamhetschef 

 Ansvarar för att lokala rutiner och egenkontrollprogram upprättas och att 

rutinerna är väl kända och efterlevs av samtliga medarbetare 

 Ansvarar för att samtliga medarbetare genomgår utbildning i grundläggande 

livsmedelshygien 

Kostombud 

 Ansvarar för beställning av mat 

 Skriver avvikelserapport vid problem med maten 

 Ska delta i kostutbildningar som anordnas för gruppen  
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Omvårdnadspersonal 

 Svarar för att egenkontroller/hygienrutiner/ mätningar görs enligt framtagna 

rutiner 

Genomförande 

Varje verksamhet ska upprätta ett lokalt egenkontrollprogram grundat på HACCP-

principerna. Detta innebär att verksamheten själv identifierar kritiska situationer då en 

fara kan uppstå. Rutinen syftar senare till ett arbetssätt som undviker faran samt 

kontrollerar denna situation regelbundet för att undvika att faran uppstår. Lokal rutin 

för livsmedelshygien ska anpassas efter varje verksamhet men bör innehålla rutiner och 

tillhörande signeringslista för: 

 Ankomstkontroll av varor och emballage 

 Förvaring och separering av livsmedel 

 Rengöring av lokal och redskap 

 Personlig hygien samt hälsodeklaration 

 Temperaturkontroll på ankommande livsmedel och mat  

 Temperaturkontroll på utleverans av livsmedel och mat 

 Temperaturkontroll av kylar, frysar samt vattentemperatur på slutskölj i 

diskmaskinen 

 Temperaturkontroll vid upptining av livsmedel 

 Temperaturkontroll vid nedkylning av livsmedel 

 Temperaturkontroll tillredning och varmhållning av livsmedel och mat 

 Kontroll av skadedjur 

 Utbildningsplan och/eller godkända diplom för grundläggande livsmedelshygien 

för samtliga medarbetare 

 Avfallshantering 

 Avvikelsehantering 

Personlig hygien 

Medarbetare som hanterar oförpackade livsmedel ska instrueras och utbildas i 

grundläggande livsmedelshygien för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter 

korrekt. 

Medarbetare som hanterar oförpackade livsmedel ska vara noggranna med den 

personliga hygienen och bära lämpliga, rena och när det krävs skyddande kläder. 

Medarbetare som bär på sjukdom som kan överföras till livsmedel ska inte hantera 

oförpackade livsmedel. 

Livsmedel 

Livsmedel ska förvaras vid korrekt temperatur och när sista förbrukningsdag passerat 

får livsmedlet inte serveras. 
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Livsmedelslokaler  

Livsmedelslokaler innefattar alla utrymmen där livsmedel hanteras eller förvaras. 

Dessa ska: 

- Hållas rena och i gott skick 

- Planeras och utformas för att möjliggöra god livsmedelshygien 

- Ha adekvat vattenförsörjning 

- Ha adekvat belysning, ventilation och avlopp 

- Vara försedd med lämplig utrustning för temperaturreglering 

- Utformas så att skadedjur hindras från att komma in 

- Avfall ska förvaras i förslutningsbar behållare och ska så snart som möjligt 

avlägsnas från livsmedelslokaler. 

Utrusning 

Utrustning måste hållas ren och väl fungerande och vara möjlig att rengöra, och när det 

är nödvändigt tåla desinfektion. Utrustning ska vara installerad på ett sätt som 

möjliggör adekvat rengöring av omgivande ytor och områden. Den ska också vara 

utformad så att risk för kontamination minimeras 

Avvikelse 

Vid avvikelse från denna riktlinje eller lokala rutiner för livsmedelshygien ska detta 

dokumenteras i egenkontrollprogrammet. Dokumentation sker under respektive område 

på tillhörande journalblad i egenkontrollprogrammet. 
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4.6 LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 

Bakgrund och syfte 

Enligt socialtjänstlagen ska insatser som utförs inom socialtjänsten vara av en god kvalitet, samt 

att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I hälso- och 

sjukvårdslagen anges att all hälso- och sjukvård ska bedrivas så att det uppfyller en god vård. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) innebär att god vård och patientsäkerhet tillgodoses, men 

också att samverkan med andra enheter fungerar tillfredsställande. 

Ledningssystemet är ett verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utveckla 

verksamheten. Genom att identifiera, beskriva och fastställa processer säkras verksamhetens 

kvalitet.  

 

Attendos centrala kvalitetsledningssystem utgår från Socialstyrelsens föreskrifter 2011:9, om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetsledningssystemet är att: 

 Fastställa grundprinciper och fördelning för planering och ledning av verksamheten  

 Sätta upp mål i enlighet med kvalitetsområdena/kraven  

 Identifiera för verksamheten viktiga processer och aktiviteter  

 Kontrollera, följa upp och utvärdera mål och processer  

 Systematiskt utveckla och säkra processer och aktiviteter  

 Identifiera och arbeta för samarbete både internt och externt  

 

Verksamheter 

Attendos verksamheter ska tillhandahålla en rättssäker vård och omsorg med kvalitet utifrån 

aktuella lagrum och följa Attendos och/eller uppdragsgivares riktlinjer. 

 

Attendo bedriver utifrån Socialtjänstlagen, SoL, äldreomsorg på uppdrag av kommuner. 

Utifrån avtal och enskilda kunders biståndsbeslut bedrivs 

 Hemtjänst 

 Äldreboende 

 Dagverksamhet 

 Boendestöd 

 Korttidsvård 

 

Hälso- och sjukvård bedrivs utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, där Attendo ansvarar för 

hälso- och sjukvård. 

 

Mål  

Attendos mål och vision är att stärka individen, genom att erbjuda insatser som utgår ifrån varje 

enskild individs unika behov. Alla verksamheter inom Attendo ska bygga på respekt för 

människors självbestämmande och integritet samt verka för att öka känslan av delaktighet. Vår 

vision ”att stärka individen” utgår ifrån den nationella värdegrunden, där insatserna ska inriktas 

på att alla kunder ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  

 

 

 

 



4.6 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Sida 2 

Kvalitetsmodell 
 

Attendos ledning fastställer företagets övergripande mål.  

Alla verksamheter inom Attendo bryter ned och skapar verksamhetsspecifika mål utifrån de 

övergripande målen, vision och omvärld. 

 

Företaget arbetar med ett systematiskt och heltäckande kvalitetsarbete som utgår från 

Kvalitetshjulet. De fyra delarna i kvalitetshjulet bygger på SIQ:s (Institutet för 

Kvalitetsutveckling) kvalitetskriterier. Vårt kvalitetsarbete beskriver vad vi gör, hur och i vilken 

omfattning vi gör det men också vilket resultat det leder till. De grundläggande delarna är att 

planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

Genom detta kan analyseras våra resultat och utifrån slutsatserna planeras förbättringar och 

lösningar. Kvalitetsarbetet blir ett ständigt kretslopp där hela organisationens erfarenheter ligger 

till grund för den fortsatta utvecklingen.  

 

 
 

Patientsäkerhetsberättelse 

Varje verksamhet som ansvarar för hälso- och sjukvård skriver en patientsäkerhetsberättelse som 

redogör för hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt 

vilka resultat som uppnåtts. Här framgår även hur många händelser som har utretts under 

föregående kalenderår och hur många vårdskador som har bedömts som allvarliga och anmälts 

som Lex Maria till IVO.  

 

Kvalitetsberättelse  

Varje verksamhet ska skriva en kvalitetsberättelse, där det framgår hur arbetet med att 

systematiskt och fortlöpande säkra och utveckla verksamhetens kvalitet har bedrivits under 

föregående år. Här skrivs en sammanställning av de händelser som utretts, vilka åtgärder som 

vidtagits, samt vilka resultat som uppnåtts.  

 

Ansvar 

Regionchef ansvarar för: 

 Upprätta och fastslå regionala kvalitetsmål 

 Följa upp och utvärdera verksamheternas kvalitetsarbete utifrån kvalitetsindex 

 Föra fram förslag till VD på förändringar och förbättringar utifrån verksamheternas 

systematiska kvalitetsarbete 

 Föra fram goda exempel till regionala ledningsgruppen för beslut om förändringar och 

förbättringar  

 

Verksamhetschef ansvarar för: 
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 Upprätta ett lokalt kvalitetsledningssystem, samt revidera detta årligen/vid behov 

 Leda och fördela det lokala kvalitetsarbetet 

 Ansvara för att verksamhetens lokala processer är kända av medarbetarna och efterlevs. 

 Upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse om hälso- och sjukvård bedrivs, samt en årlig 

kvalitetsberättelse 

 Genomföra en årlig egenkontroll av verksamheten 

 Föra fram goda exempel till medarbetare på APT för beslut om förändringar och 

förbättringar  

 

Attendos kvalitetsavdelning ansvarar för: 

 Utveckling av metoder och verktyg för det övergripande kvalitetsarbetet 

 Omvärldsbevakning och information om nya lagar och författningar  

 Upprätta, fastslå och uppdatera företagets riktlinjer 

 Utbildningar  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för: 

 Att hälso- och sjukvården som bedrivs håller en god kvalitet  

 Upprätta riktlinjer och rutiner utifrån aktuell lagstiftning 

 Utföra granskningar och uppföljningar av hälso- och sjukvården 

 Ansvarar för utredning och anmälning av vårdskador 

 

Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad 

Enligt Socialstyrelsen författning om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 

2011:9, ska verksamheten/företaget identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs i 

verksamheterna för att säkerställa en god kvalitet. I varje process ska de aktiviteter som hör till 

processen identifieras. 

 

Lagar och författningar 

Socialtjänst 

Riktlinjer/rutiner 

 

Lagar och författningar 

Hälso- och sjukvård 

Riktlinjer/ rutiner 

 

Övergripande processer 

Verksamheten ska identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra 

verksamhetens kvalitet. I varje process ska de aktiviteter som ingår identifieras och aktiviteternas 

inbördes ordning bestämmas. Rutinerna 

ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur 

ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. I Attendo har följande övergripande processer 

identifierats: 

 

1. Värderingar 

2. Sekretess och informationssäkerhet 

3. Individdokumentation 
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4. Systematiskt kvalitetsarbete 

5. Inflytande, delaktighet och självbestämmande 

6. Samverkan 

7. Säkerhet 

8. Mat och måltider 

9. Evidensbaserad praktik och metodarbete 

 

Riskanalyser 

Riskanalyser är ett viktigt instrument för förbättringsarbete. Riskanalyser görs på individ-, 

verksamhets- och organisatorisk nivå samt ur brukarperspektiv. I analyserna görs en identifiering 

och bedömning av en risk, för att upptäcka sådant som kan leda till att till exempel en individ 

eller medarbetare skadas. Fokus ligger på att ta fram konkreta förbättringsåtgärder för att 

eliminera eller minimera en allvarlig risk.  

Syftet är att analysera risker och händelser för att kunna förebygga att allvarliga händelser 

inträffar samt för att få kunskap om hur vi alltid ska kunna erbjuda våra tjänster med högsta 

kvalitet. 

 

Egenkontroll 

Enligt SOSFS 2011:9, ska varje verksamhet som bedriver socialtjänst, göra en egenkontroll. 

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att kunna 

garantera verksamhetens kvalitet. I Attendo kallas egenkontrollen för Lokal verifiering. En mall 

med förslag på punkter finns framtagen, som har betydelse för kvaliteten och som behöver 

identifieras i den egna verksamheten.  

 

Det kan till exempel gälla: 

 Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala 

kvalitetsregister 

 Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i öppna jämförelser och resultat från 

andra verksamheter 

 Undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos medarbetarna som kan 

leda till brister i kvaliteten 

 Inhämtande av synpunkter från utomstående 

 Journalgranskning 

 

Utöver denna gör också Attendo en egenkontroll där verksamhetens processer och rutiner 

granskas en gång per år.  Verksamhetschefer ansvarar för att genomföra egenkontrollen genom 

s.k. kollegiegranskning.  Utöver detta genomför kvalitetsavdelningen stickprov i samtliga 

regioner och genomför egenkontrollen med någon dags varsel till verksamheten. Genom en 

godkänd egenkontroll säkerställer vi att alla rutiner finns på plats och att verksamheten klarar av 

de krav en extern part ställer vid granskning. Den tekniska kvaliteten är en plattform för våra 

verksamheter.  

 

Händelser och avvikelser (Systematiskt förbättringsarbete) 

 

Händelsehantering, Avvikelser, klagomål, synpunkter 

Det lokala systematiska kvalitetsarbetet leder till att vi i ett tidigt skede kan upptäcka och 

förebygga händelser, som annars skulle ha kunnat inträffa. En fungerande händelsehantering ger 
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fokus på avvikelser, fel och brister så att dessa kan åtgärdas på både lång och kort sikt. Genom 

ett gott klimat för händelser, klagomål och synpunkter kan vi fånga upp och reda ut dem 

skyndsamt. Det ger även ett underlag till våra riskanalyser och det ständiga förbättringsarbetet i 

de lokala kvalitetsgrupperna. 

 

Attendo arbetar för att skapa ett verksamhetsklimat som präglas av öppenhet och 

förändringsbenägenhet. Vi är därför noga med att informera boende och närstående om vår 

blankett ”Vi vill bli bättre”, där positiva och negativa synpunkter kan lämnas skriftligt. 

Blanketten finns tillgänglig i alla våra verksamheter. Klagomål bekräftas och besvaras inom två 

arbetsdagar. Beroende på klagomålets omfattning beslutas om en eventuell åtgärdsplan. Planen 

ska vara upprättad inom en vecka, inklusive återkoppling till den som lämnat klagomålet. Alla 

klagomål registreras i Attendo Add som en Händelse och allvarliga klagomål registreras i 

Allvarliga händelser. 

 

Rapporteringsskyldighet 

Verksamhetschefen säkerställer att samtliga medarbetare regelbundet påminns om sin skyldighet 

att rapportera risk för missförhållanden och missförhållanden samt risk för vårdskador och 

vårdskador.  

 

Rapportering enligt Lex Sarah 

Med missförhållande avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse 

eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller 

har medfört konsekvenser för individers liv i säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa. Med en 

påtaglig risk för missförhållande avses en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande. 

 

Rapportering enligt Lex Maria 

Trots allt förebyggande arbete som sker i verksamheterna, sker ibland händelser som leder till 

vårdskador eller riskerar att leda till vårdskador. Händelserna kan vara av varierande grad och 

art. En del kan vara sådana att små eller större åtgärder behöver göras på det lokala planet medan 

andra kan vara så allvarliga att de är att betrakta som Lex Maria-händelser. 

 

 

Det evidensbaserade arbetssättet innebär ett systematiskt arbete med att förena lång erfarenhet 

med aktuella forskningsresultat och låta det utgöra grunden till det vi gör. Genom att vi 

dokumenterar utfall från metodarbetet på såväl individnivå som verksamhetsnivå, vet vi att rätt 

metod används till rätt individ.  

 

Verksamheterna ska präglas av en kultur som uppmuntrar varje medarbetare till att pröva nya 

tankesätt och rutiner i mindre skala. Grundläggande är att tydliga mål kan sättas upp, som gör det 

möjligt att metodiskt följa upp och utvärdera förändrade rutiner och metoder. Väl beprövade 

metoder som uppvisat goda resultat sprids via s.k. Best Practice-möten och tillämpas brett i hela 

företaget. 
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4.6.2 PERSONALENS MEDVERKAN I KVALITETSARBETET 
 

Vem gör vad? 

Verksamhetschef ansvarar för allt kvalitetsarbete och utser en kvalitetsamordnare som hjälper till 

att samordna kvalitetsarbetet. Alla medarbetare rapporterar avvikande händelser i Attendo Add 

som är företagets IT-stöd för kvalitetsarbetet. I varje verksamhet finns en lokal kvalitetsgrupp 

som leds av en kvalitetssamordnare. I gruppen ingår även verksamhetschef, sjuksköterska, 

fysioterapeut och arbetsterapeut samt vid behov värderingscoach och BPSD-administratör. Till 

gruppens stöd finns vår centrala kvalitetsavdelning med kvalitetsutvecklare. 

 

Vad gör vi för att underlätta medverkan och varför? 

Alla medarbetare får introduktion i kvalitetsarbetet av en extern resurs som är utsedd av 

regionledning. Syftet med detta är att alla medarbetare ska känna till sin skyldighet att rapportera 

avvikande händelser och också rapporteringsskyldigheten enligt SOSFS 2011:5 Lex Sarah och 

HSLFS:FS 2017:40 Vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete.  

Utbildning i riskanalys, riskbedömning och händelseanalys ordnas minst 2 gånger per kvartal 

centralt i företaget genom våra kvalitetsutvecklare. På veckovisa teammöten görs och följs 

riskanalyser ur brukarperspektiv upp, t ex skyddsåtgärder, hot och våld.  

 

Vi deltar i de nationella kvalitetsregistren Palliativa registret, Senior alert och BPSD, som en del 

i vårt kunskapssystem på alla nivåer för löpande lärande, förbättring, ledning och styrning av 

vård- och omsorgsverksamhet. Certifierade utbildare erbjuder möjlighet till tvådagarsutbildning i 

BPSD direkt på plats utifrån verksamheternas behov. 

 

Hur och när ska det göras? 

Alla våra riktlinjer, som ger stöd i hur de lokala rutinerna ska utformas på verksamheten, finns 

samlade i Attendos ledningssystem som alla medarbetare kommer åt via vårt intranät. 

Handboken beskriver kvalitetsledningssystemet samt innehåller riktlinjer för processer gällande 

bland annat lagstiftning, kvalitetsarbete och säkerhetsarbete. Det lokala ledningssystemet som 

finns i varje verksamhet, innehåller skriftliga lokala rutiner som är tillgängliga för alla 

medarbetare på verksamheten. Ledningssystemet ingår i introduktionen av nya medarbetare.  

 

Avvikelser och händelser rapporteras in i systemet Add efter inträffad händelse. Registrering i 

respektive kvalitetsregister sker en gång per år eller vid behov (BPSD), senast 14 dagar efter 

inflyttning (Senior Alert) samt inom en vecka efter dödsfall (Palliativa registret). 

 

Hur och när följs kvalitetsarbetet upp? 

Kvalitetsgruppen samlas en gång per månad och följer upp alla rapporterade händelser som 

rapporteras i Attendo Add. Mötesprotokollet mailas till samtliga anställda och bifogas till APT-

protokoll. Allvarliga händelser som har rapporterats och utretts, kommuniceras till medarbetarna 

mer utförligt på arbetsplatsträffar, teamträffar eller andra mötesformer, för att orsakerna till 

händelserna samt vilka åtgärder som vidtagits ska komma medarbetarna till del, med syfte att 

undvika att liknande händelser sker igen. 

 

Genom Kvalitetstermometern, som är vårt index i Attendo Add för att mäta kvaliteten, kan vi 

följa olika kvalitetsområden och göra jämförelser mellan verksamheterna samt sprida goda idéer 

och rutiner, vilket leder till utvecklingsprojekt och kompetensutveckling.  
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Aktiviteter – Hälsa och Hålligång 

Med verksamhetsprofilen Hälsa och Hålligång säkerställs en aktiv och innehållsrik dag för den 

enskilde i form av aktiviteter. Genom gemensamma aktiviteter ges de enskilda tillfälle till social 

samvaro vilket skapar gemenskap. För en strukturerad aktivitetsplanering i verksamheten finns 

en utsedd HH-värd (Hälsa och hålligång-värd) som ansvarar för aktiviteterna.  Ett brett utbud av 

aktiviteter erbjuds för att varje enskild ska finna något av intresse flera dagar i veckan så som 

frukostklubb, diskussionsgrupp, högläsning och önskemusikstund. Aktivitetsutbudet innehåller 

även fysiska aktiviteter som exempelvis gruppgymnastik, promenader och dans. Fysisk aktivitet 

bidrar till att den enskilde upprätthåller rörelseförmåga och balans, dessutom minskar oro och 

sömnen förbättras för de enskilda. De enskilda uppmuntras till att delta genom att rörelse 

kombineras med musik. Musiken agerar brobyggare vilket underlättar kontakt mellan individer 

och resulterar i gemenskap för de som deltar.  

 

Målet är att den enskilde ska få möjlighet till fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig 

stimulans efter egna förutsättningar.  

 

Anpassning av aktiviteter  

Aktiviteterna är anpassade efter de enskilda för att göra deras upplevelse så positiv och optimal 

som möjligt. Det betyder att även de med stort omvårdnadsbehov kan delta och tillgodogöra sig 

aktiviter. Kontaktmannen ansvarar för att specialanpassa aktiviteterna samt kommunicera 

eventuella önskamål till HH-värden som ansvarar för aktiviteterna.  

 

Individuella aktiviteter 

Varje enskild kommer varje vecka att erbjudas individuella aktiviteter tillsammans med 

kontaktmannen, totalt fyra (4) timmar per månad. Under den individuella aktiviteten ligger fokus 

enbart på den enskilde och dess val av aktivitet. Det är den enskilde med stöd av kontaktmannen 

som bestämmer hur tiden ska användas. Den egna tiden bygger helt och hållet på önskemål, 

behov och resurser.  

 

Utevistelse 

För att de enskilda ska få möjlighet att ta del av de hälsofrämjande aspekterna av att vistas 

utomhus kommer utevistelse att erbjudas varje dag, minst 30 minuter, året om. Genom att skapa 

en lockande utemiljö som ger tillfälle till aktiviteter, en lugn stund eller promenader underlättar 

det för personalen och HH-värden att motivera de enskilda till utevistelse. Enkla sätt att motivera 

till utevistelse är exempelvis att ta med dagstidningen ut till en parkbänk och läsa, servera 

mellanmål och kaffe utomhus eller gå tipspromenad som är uppsatt i trädgården. Under vintern 

kan en ljuspromenad där gången är kantad med vackra ljusslingor locka till utevistelse eller att 

exempelvis grilla äpplen över öppen eld i en eldkorg.  

 

Högtider 

När det sker internationella event såsom olympiska spelen eller nobelbanketten skapas aktiviteter 

kring dessa för att på så sätt uppmärksamma aktuella händelser och skapa samhörighet. Högtider 

uppmärksammas också genom dekoration och till högtiden passande aktiviteter. För att skapa 

festligheter utöver högtider uppmärksammas temadagar så som chokladens dag och tulpanens 

dag. För att bejaka den enskildes livsåskådning inhämtas information i samband med inflyttning 

och noteras i genomförandeplanen samt i livsberättelsen. Här är även en god kommunikation 
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med anhöriga av betydelse för att olika traditioner ska uppmärksammas på rätt sätt som den 

enskilde är van vid för att skapa igenkänning.  

 

Brukarråd 

EN gång per kvartal kommer det att på varje avdelning hållas brukarråd där de enskilda, HH-

värden och omsorgspersonal deltar. Brukarrådet är ett forum för utvärdering och utveckling. På 

brukarrådet har de enskilda möjlighet att påverka utbudet av aktiviteter genom att bidra med 

synpunkter, tankar och idéer om hur utbudet av aktiviteter kan förbättras och har därmed direkt 

inflytande över det som händer i verksamheten. De enskildas synpunkter tas tillvara på och 

protokollförs. Utifrån protokollet skapas ett uppdaterat aktivitetsutbud och en handlingsplan som 

innefattar nya rutiner och arbetssätt för att möta de enskildas önskemål. Aktivitetsutbudet 

uppdateras av HH-värden minst en gång i månaden utefter de enskildas önskemål. 

 

LEAN 

Som ett verktyg för att säkerställa att aktiviteterna utvecklas används LEAN-modellen. Modellen 

är uppbyggd i fyra steg: Identifiering/planering, genomförande, utvärdering samt utveckling. 

Aktivitetssamtalet som sker inom två veckor från inflyttning genererar en bas för vad som 

efterfrågas och vilket behov som finns, därefter genomförs aktiviteter. Vid brukarrådet 

utvärderas aktiviteterna och därefter förbättras och uppdateras utbudet av aktiviteter.  

 

Meningsfull tillvaro 

Utgångspunkten i arbetet med att bistå den enskilde att skapa en meningsfull tillvaro är vårt 

arbetssätt Din Egen Tid – DET
®
 vilket är ett evidensbaserat arbetssätt som handlar om att arbeta 

utifrån den nationella värdegrunden samt att ha ett personcentrerat- och hälsofrämjande 

förhållningssätt. Den nationella värdegrunden är vägledande för att skapa ett meningsfullt liv. 

För att säkerställa att personer med demenssjukdom får ett tryggt och värdigt liv har vi även 

kompletterat DET med demenskonceptet Dela stunden – personcentrerad demensvård
®
. Genom 

konceptet blir det enklare att förstå bemötande och vad som kan bidra till ökad integritet och 

självständighet samt en meningsfull tillvaro. Konceptet beskriver omvårdnad, vårdmiljö, 

anpassade aktiviteter och specifika utbildningar.  

 

Vad den enskilde upplever som meningsfullt varierar från person till person och därför är 

levnadsberättelsen ett betydelsefullt verktyg i arbetet med varje individ. Inom två veckor från 

inflyttning kommer kontakmannen även att hålla ett aktivitetssamtal med den enskilde samt 

närstående för att få en fördjupad bild av vad den enskilde har för intressen, önskar göra samt 

anser vara meningsfullt. Det är därför viktigt att utbudet av aktiviteter är brett för att alla ska 

finna något av intresse.  

 

 



Riskbedömning & handlingsplan

Bakgrund till riskbedömning Verksamhet Datum Deltagare

Uppföljning av avtalspunkter kopplat till
mat samt aktiviteter Hagt orp 20191001

Riskbedömning H andlingsplan

Riskkällor och risker Låg Med Hög Åtgärder Ansva
rig

Klart
datum

K ontroll
datum

Livsmedelshygien

Säkerställa att personalen som handhar mat på boendet har
adekvat utbildning gällande livsmedelshygien samt basala
hygienrutiner. Rutiner ska bifogas.

X Egenkontrolls rutiner finns på samtliga
avd.

Samtlig personal kommer att genomgå
livsmedelshygienutbildning (i samband
med anställning ska samtliga
genomgång livsmedelshygien
utbildning)

Samtliga personal har god kännedom
om basala hygienrutiner – rutin med
sänds

Kontakter med Upplands - Bro Hus är
initierade för renovering av samtliga
avdelningskök

VC

VC

VC

VC

1/10

15/11

15/11

1/11

18/11

18/11

18/11

18/11

Måltidsmiljö X Arbetar med Attendos God Mat – VC 1/1 0 18/11



Säkerställa att maten ser god ut och serveras med
lämpliga tillbehör och grönsaker till alla mål.

koncept

Dagens måltid presenteras på ett
inbjudande sätt på egen griffeltavla

VC 15/11 18/11

Kvalitet

Redovisa hur kostens kvalitet följs upp samt beskriva hur
uppföljning kommer att ske gällande de boendes nöjdhet
med måltiden.

Säkerställa att två alternativ på varmrätt erbjuds både vid
lunch och middag.

Utföraren ska redovisa andel ekologiska livsmedel som
används och planeras användas i verksamheten. Utföraren
ska beskriva hur man avser att arbeta för att uppnå målet

X Kostråd införs med representanter

Brevlåda för synpunkter för bland annat
maten uppsätts

E n tydlig agenda för matrådet införs där
synpunkter om maten tas upp

Attendos koncept God Mat är ett
helhetsgrepp som innefattar dagens
samtliga måltider med tydliga
tillagnings anvisningar,

Attendos konceptet God Mat erbjuder
dagligen veckans rätt samt veckans
gröna rätt som alternativ vid både lunch
och middag.

Tips för en god måltidsmiljö anslås
synligt på varje avdelning

Andelen ekologiska livsmedel som idag
används inom verksamheten är bland
annat mejeriprodukter, frukt, grönsaker,
charkprodukter, kaffe, bröd och ägg.
Konceptet God Mat säkerställer att
Attendo ska att uppnå målet för år 2020
med andelen 50% för ekologiska
livsmedel.

VC

VC

VC

VC

VC

VC

VC

1/1 1

2/10

1/1 1

4 /10

4 /10

1/10

1/10

18/11

18/11

18/11

18/11

18/11

18/11

18/11

Nutrition X Ärtsoppa med fläsk, senap och
ostsmörgås. Pannkakor med grädde och

VC 1/10 1/10



Redovisa att maten som serveras (stickprov utifrån
planerad matsedel vecka 39) följer aktuell a
r ekommendationer om mat för äldre som utfärdats av
livsmedelsverket.

sylt. Köttbullar med gräddsås, potatis
och kokta grönsaker Se bifogade
näringsberäkningar

Kompetens

Säkerställa samt redovisa att nuvarande kökspersonal har
tillräcklig kompetens för att arbeta i köket tills kock finns
på plats.

En kock ska omgående anställas

Nuvarande anställda köksbiträden har
bägge två köksbiträde 1 – årig utbildning

Rekrytering pågår och
anställningsintervjuer sker under v 40
samt v 41 . Under den perioden finns en
kock på plats från 3/10.

VC

VC

27/9

1/10

18/11

18/11

Aktiviteter

Redovisa funktion/namn på aktivitetsansvarig

X Aktivitetsansvarig är utsedd 20/8 - 19.Det
är  tillika Hagtorps
samordnare

VC 28/8 18/11

Säkerställa att samtliga boende erbjuds minst en timmes
enskild aktivitet varje vecka.

X Signeringslista införs för enskilda
aktivitet

Mobilomsorg införs där enskild aktivitet
planeras in

AA

PL

1/10

1 5 /11

1/12

1/1

Säkerställa att samtliga boende erbjuds minst 30 min
utevistelse/promenad dagligen.

X Signeringslista för daglig
uteaktivitet/promenad införs
Mobilomsorg införs med planerad
uteaktivitet/promenad 30 min/dag

AA

PL

1/10

1 5 /11

1/12

1/1

Redovisa en skriftlig plan för varierande veckoaktiviteter
under veckans alla dagar, planen ska vara synlig och
tillgänglig för de boende och närstående.

X Aktiviteter planeras för månaden på
aktivitetsmöte 1/månad
Aktivetsplan finns tydligt uppsatt i entré
för veckans aktiviteter , se bifogad
aktivitetsplan
Dagens aktivitet presenteras inbjudande
på egen tavla på respektive avdelning

AA

AA

AO

1 5 /10

1 5 /10

1 5 / 10

1/1 2

1/1 2

1/12
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Sammanfattning 
 

2019-09-17 skickar närstående mail till verksamhetschef med daterade bilder på mat och måltider. 

Kort därefter dyker bilderna upp i både rikstäckande och lokal media. Verksamheten togs över av 

Attendo 2019-05-15, brukarundersökning som genomfördes under våren 2019 visar 40 % nöjdhet 

med måltidssituationen (rikssnitt 68 %). Vid Attendos egen granskning på plats på verksamheten 

2019-10-05 -2019-10-06 fanns en del brister i arbetet kring måltiderna. 

 

 Syftet med utredningen är att finna de bakomliggande orsakerna för händelsen och se över 

hur organisationen ska arbeta framledes med kost och måltider. 

 

 Verksamheten behöver tillse att relevant kunskapsförsörjning finns för personal som arbetar 

med kost och måltider i samband med att Attendos matkoncept God Mat lanserades vecka 40. 

 

 Matråd med brukare behöver snarast sammankallas för brukarinflytandets skull, likaså 

nårståenderåd för att fånga synpunkterna. 

 

 Utredarens ställningstagande är att händelsen inte är ett missförhållande. 

 

 

 Föreslagna åtgärder anses tillräckliga för att detta inte ska kunna hända igen. 

 

 En separat och mer detaljerad handlingsplan upprättas för de brister som uppmärksammades 

under granskningen 2019-10-05 – 2019-10-06  
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1 Uppdragsgivare 

 

Uppdragsgivare är Regionchef . Uppdragsgivaren ansvarar för att ge berörd utredare 

en skriftlig uppdragsbeskrivning om vad som ska utredas och utifrån genomförd händelseanalys med 

tillhörande åtgärdsförslag fatta slutligt beslut om vilka åtgärder som ska vidtas samt metod för 

uppföljning.  

1.1 Ärendenummer 

Händelsens löpnummer i AttendoAdd är 4978 

1.2 Initieringsdatum och startdatum 

 

Händelsen som aktualiserat utredningen uppmärksammades och rapporterades av Verksamhetschef 

 och avser klagomål gällande maten på Attendo Hagtorp. Händelserapport skrevs i 

händelsehanteringssystemet AttendoAdd 2019-09-17  av Verksamhetschef.  

 

Verksamhetschefen kontaktade regionchef och kvalitetsutvecklare 2019-09-18. En extern utredare 

utsågs av regionchef.  

 

Utredningen inleddes 2019-09-20. De uppgifter som lämnats om händelsen har inkommit under 

perioden 2019-09-20 till 2019-10-06.  

 

2 Uppdrag och verksamhetsbeskrivning 

2.1 Uppdragsbeskrivning 

I utredningsuppdraget ingår att analysera aktuell händelse vid Attendo Hagtorp och föreslå åtgärder 

för att händelsen inte ska inträffa igen. Uppdragsgivaren har i sin skriftliga uppdragsbeskrivning gett 

direktiv till utredaren att utreda om ett missförhållande föreligger och inrikta utredningen på 

förebyggande åtgärder för att hindra att händelsen upprepas. 

 

2.2 Verksamhetens organisation 

Attendo Hagtorp är ett särskilt boende för personer över 65 år och drivs på entreprenad i uppdrag av 

Upplands Bro Kommun, avtalstid 2019-05-15 – 2022-05-15 med möjlighet till förlängning två 

gånger två år vardera.  

Boendet omfattar 36 lägenheter fördelat på 2 våningsplan och 4 avdelningar samt expeditions-, 

personal och gemensamhetsutrymmen. 18 lägenheter är avsedda för permanent boende med 

demensinriktning, 9 lägenheter för permanent boende med vård- och omsorgsinriktning och 9 

lägenheter för korttidsboende. 

Biståndsbeslut ligger till grund för när en kund flyttar in på Attendo Hagtorp. 
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På vartdera våningsplanet med 18 lägenheter arbetar 4 omvårdnadspersonal på dagtid och 3 

omvårdnadspersonal på kvällstid alla dagar. På natten arbetar 3 omvårdnadspersonal på enheten. 

Bemanningen anpassas utifrån vårdtyngd och beläggning. 

Sjuksköterska finns på plats måndag till fredag 7:00–17:00, kvällar, nätter och helger utförs hälso- 

och sjukvårdsinsatser av Attendos mobila sjukskötersketeam.  

Alla kunder har namngiven fysioterapeut och arbetsterapeut. Vardagar finns ekonomibiträde för 

matlagning utifrån Attendos koncept God Mat. 

Verksamhetschef och samordnare finns på plats vardagar, övrig tid finns chefsjour att tillgå i 

arbetsmiljöfrågor och krissituationer. 

 

3 Deltagare i analysteam 

 
Följande personer deltog: 

NAMN ROLL/FUNKTION VERKSAMHET 

 Uppdragsgivare  Region Entreprenad Mellan 

 Kvalitetsutvecklare Attendos centrala kvalitetsavdelning 

 Utredare Region Entreprenad Mellan 

 Verksamhetschef Region Entreprenad Mellan 

 Kostchef Attendos centrala kostenhet 

 

4 Metodik 

 

Information och uppgifter i händelseanalysen bygger på närståendes brev med bilder tagna vid flera 

tillfällen (2019-08-07, 2019-08-28 och 2019-08-30), regionledningens besök på verksamheten samt 

observationer både före, under och efter måltiderna.  

 

Utredningen har inletts med att göra ett flödesschema för att snabbt få en bild av händelsen. 

Flödesschemat har använts som underlag för att beskriva händelseförloppet. De bakomliggande 

orsakerna har beskrivits och analyserats i en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen finns med i utredningen.   

 

 

5 Händelsen 

5.1 Bakgrundsinformation 

Närstående har sin anhörig boende på Attendo Hagtorp sedan våren 2019. Kunden har biståndsbeslut 

för heldygnsomsorg. På Attendo Hagtorp bor kunden på en avdelning med demensinriktning. 

Attendo tog över verksamheten 2019-05-15, i samband med övertagandet infördes Attendos koncept 

God Mat. Tidigare i verksamheten har de serverade måltiderna lagats från grunden av en anställd 

kock och två ekonomibiträden. Attendos koncept innebär att en rullande 6 veckors meny finns 

framtagen av Attendos kostfunktion. Det finns möjligheter att göra lokala anpassningar utifrån 
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brukarnas önskemål. Förutom menyer innefattar konceptet utbildningar både inom livsmedelshygien, 

måltidssituation och nutrition samt verktyg för planering och matlagning.  

 

 

5.2 Händelseförlopp 

Närstående skickar mail till verksamhetschef med synpunkter på mat och måltider, i mailet bifogas 

bilder som vid två senare tillfällen också dyker upp i media. Synpunkterna rör om att variationen i 

maten är bristfällig, att maten inte är anpassad till de äldre, att det som serveras inte stämmer överens 

med det som presenteras i menyn, att maten är felaktigt/bristfälligt tillagad, att frukt och färska 

grönsaker inte serveras dagligen och att matrådet inte har sammanträtt. 

Vidare skriver närstående att dennes anhörig klagar mycket på maten och att anhörig också under en 

tre veckors period fått ont i magen och drabbats av diarré vid tre tillfällen. 

Klagomålet inskickat av den närstående även till kund. 

 

När verksamhetschefen tillsammans med regionalverksamhetschef  går genom de punkterna som 

klagomålet berör visar det sig att. 

 Det finns en god variation i maten. Fram till vecka 40 har måltidsplaneringen följt den 

tidigare utförarens rutiner. Dagligen fanns alternativa rätter i menyn. 

 Menyerna har vid tillfället varit komponerade av verksamhetens kock som har god kunskap 

om mat för äldre, därmed har planeringen utgått från att måltiderna ska vara anpassade för 

äldre 

 Vid tidpunkten för klagomålet har maten tillagats av personal i köket dvs kock och 

ekonomibiträde. All personal som arbetar med matlagning har både erforderlig utbildning 

och erfarenhet. 

 Vid en översyn av menyerna kan man dra slutsatsen att grönsaker och frukt kan serveras i 

större omfattning. 

 Vid enstaka tillfällen har avsteg från menyerna gjorts på grund av att till maträtten väsentliga 

ingredienser inte för tillfället har funnits att tillgå hos leverantören. 

 Genomgång av patientjournalerna visar inte att någon skulle ha drabbats av diarré eller 

magbesvär som är relaterat till maten. 

5.3 Bakomliggande orsaker/Orsaksanalys 

Efter övertagandet av verksamheten fortsatte den lokala kostorganisationen arbeta enligt 

föregåendeutförarens modell med en kock och två ekonomibiträden, samtliga med erforderlig 

utbildning och erfarenhet. Samtliga måltider lagades från grund på plats på boendet, arbetet 

innefattade också planering av menyer, inköp. I och med att Attendos kostkoncept med lättare 

matlagning lanserades omplacerades kocken till en annan Attendoverksamhet 2019-08-23. Den 

första bilden som närstående hänvisar till i klagomålet är taget 2019-08-07, det är svårt att veta 

bildernas ursprung då kock som fortfarande tillagade samtliga maträtter inte känner igen rätterna 

utifrån den aktuella menyn.  

Socialstyrelsens brukar- och närståendeundersökning gör gällande att verksamheten har 91 % 

nöjdhet med maten enligt det arbetssätt som fortfarande tillämpades vid klagomålstillfället och 40 % 

nöjdhet med måltiderna. Undersökningen har utförts under våren 2019 och de svarande är närstående 

och brukare som bott på verksamheten 2018-12-31. 
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5.4 Bifynd/andra upptäckta brister 

Med bakgrund av resultatet i brukarundersökningen beslöt utföraren att genomföra observationer 

kring måltiderna i verksamheten 2019-10-05 – 2019-10-06. Vissa brister i omvårdnadspersonalens 

arbete kring måltiderna uppmärksammades under observationerna som genomfördes 2019-10-05 – 

2019-10-06 då rutinerad omvårdnadspersonal från annan Attendoverksamhet och regional 

verksamhetschef närvarade på verksamheten från förberedelserna inför lunch tills att middagen 

serverades. Bland annat observerades: 

 

 Brister i hur måltiderna förbereddes – planering, dukning, presentation 

 Brister under måltiden – servering, samtal kring matbordet,  

 Brister i hur brukarnas individuella önskemål togs tillvara 

 Brister i efterarbetet – hantering av disk, rengöring av matsal, rengöring av kök. 

 

Verksamheten ska arbeta med de identifierade bristerna under hösten 2019. 

 

Åtgärdsförslag 
a) Omedelbara åtgärder efter händelsen  

 Svara närstående som skickat in synpunkterna 

 Kontakta Attendos Presschef 

 Kontakta kund 

 Övervaka och eventuellt korrigera det dagliga arbetet med måltiderna 

 

 
b) Långsiktiga åtgärder 

 Utbildning i livsmedelshygien – samtlig omvårdnadspersonal 

 Utbildning i måltider – samtlig omvårdnadspersonal 

 Rutiner för arbete kring måltiderna behöver aktualiseras 

 Arbeta med värdegrund 

 Upprätta individuella plan för måltider 

 Matråd med brukarna minst kvartalsvis 

 Intern måltidsgranskning 

 Tät kontakt med närstående för att förhindra att eventuellt missnöje eskalerar. 

5.5 Resultat 

Utredningen med händelseanalys visar att händelsen inte är ett missförhållande trots att vissa brister 

kring måltidsituationen har identifierats. Vid tillfället för klagomålet har mat och måltider hanterats i 

enlighet med tidigare utförarens rutiner i väntan på att Attendos matkoncept God Mat ska lanseras. 

Vid genomgång av de upplevda bristerna som presenteras i klagomålet kan vi inte efter genomgång 

av menyer, de serverade måltiderna och brukarens journalanteckningar hålla med till fullo.  

 

Omvårdnadspersonalen behöver utbildning i livsmedelshantering samt måltidsutbildning. 

Värderingsdiskussioner behöver genomföras minst en gång varje månad, värderingsdiskussionerna 

ska ledas av utbildade värderingscoacher med hjälp av det av Attendo framtagna materialet.  
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Verksamheten har fått återkoppling utifrån granskningen som genomfördes 2019-10-05 – 2019-10 

06. 

 

 

5.6 Bedömning/Slutsats 

 

Utredarens bedömning är utifrån insamlat faktaunderlag att händelsen inte är ett missförhållande. 

 

Vidtagna och föreslagna åtgärder bedöms vara tillräckliga för att säkerställa att liknande händelser 

inte inträffar igen. 

5.7 Återföring till uppdragsgivaren  

Utredningen har återförts till uppdragsgivaren 2019-10-07.  

 

6 Uppdragsgivarens kommentarer 

6.1 Åtgärder 

 

Långsiktig åtgärd Huvudansvarig Uppföljningsmetod Uppföljningsdatum 

    

 

Utbildning i livsmedelshygien 

för samtliga medarbetare. 

Utbildningen är en 

webutbildning och gås 

gemensamt genom i 

verksamheten 

 

VC Utbildningsbevis 

VC och samordnare 

följer upp genom 

systematisk 

observation 

månadsvis 

2019-10-31 

Utbildning i måltider för 

samtlig personal. Utbildningen 

är en webutbildning och gås 

gemensamt genom i 

verksamheten 

VC Utbildningsbevis 

 

2019-10-31 

Rutiner för 

livsmedelshantering gås 

genom med samtlig personal 

 

VC Protokoll från APT, 

VC och samordnare 

följer upp genom 

systematisk 

observation 

månadsvis 

 

2019-10-31 

Rutiner kring måltider och 

detaljerad handlingsplan 

VC Protokoll från APT 2019-10-31 
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utifrån granskningen gås 

genom med samtlig personal 

 

Värderingsdiskussioner på 

APT 

 

VC/Värderingscoach Protokoll från APT 2019-10-31 

Granska genomförandeplaner 

så att plan för kost och 

måltider finns med och är 

aktuell 

 

VC/Samordnare Granskningsmall 

fylls i i Add 

2019-11-30 

Boka mötestider för och 

genomför matråd med 

brukarna 

VC Minnesanteckningar 

från matråd 

2019-11-30 och 

därefter enligt 

överenskomna 

mötestider 

Utse måltidsvärdar för varje 

avdelning. Värdarna ska 

granska måltiderna enligt 

protokoll 

VC Protokoll från 

utförda granskningar 

2019-11-30 och 

därefter månadsvis 

Genomför närståenderåd 

kvartalsvis 

VC Minnesanteckningar 

från möten 

2019-11-30 och 

därefter enligt 

överenskomna 

mötestider 

  

6.2 Uppföljning 

Uppföljningen kommer att ske enligt ovanstående åtgärdsplan i verksamheten och av regionledning. 

 6.3 Återkoppling 

 

Utredningen med händelseanalys återges till berörd verksamhetschef 2019-10-07 och verksamhetens 

medarbetare vid nästkommande APT i oktober. Återkoppling till kund 2019-10-09 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

   

 

   

 

2020-01-17 ÄON 19/0073  

Socialnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Statistikrapport Äldre- och omsorgsnämnden 
kvartal fyra 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner statistikrapporten för kvartal fyra.  

 

Sammanfattning 

Rapporten visar siffror som tagits fram för att beskriva den aktuella situationen 

i verksamheterna. Dessa siffror har omvandlats till grafer och tabeller. Aktuella 

grafer och tabeller har kommenterats. Detta är en redovisning för att Äldre- och 

omsorgsnämnden ska få en bild av det som sker i verksamheterna under året. I 

den här rapporten behandlas statistik från samtliga kvartal under 2019. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-17 

 Statistikrapport Äldre- och omsorgsnämnden kvartal fyra 

Ärendet 

Statistikrapport lämnas in kvartalsvis. Under 2019 har rapporter för de tre 

första kvartalen inlämnats. Den här rapporten redovisar siffror för hela 2019. 

Uppföljningen är en del i det kvalitetsarbete som pågår på enheterna och kan 

ge information om vilka områden som behöver utvecklas. Det är en del av det 

underlag som är till grund för utökad kvalitet inom socialkontorets arbete.  

Utförd tid i hemtjänsten har en fördelats jämnt mellan privata utförare och egen 

regi. Det varierar från månad till månad vilken kategori som har flest timmar. 

Timmarna har pendlat från 10 104 timmar till 12 960 timmar per månad. 

Sammanställning av trygghetslarmet visar att antal larm har pendlat mellan  

2 638 – 4 128 larm per månad vilket blir 85 - 137 larm per dag. Av dessa ringer 

larmcentralen ut 1 021 – 1 420 larm till den utförare som brukaren valt. Det är 

oklart vad det är som gjort att antal samtal minskat under maj till augusti. När 

det kommer till larm som behövt åtgärdas har den siffran följt antal samtal med 

en liknande kurva. Det är oklart vad som gjort att antal larm som behövt 

åtgärdas varit på en hög nivå under januari. I urvalet av larmorsaker kan det 

noteras att antal larm inom vissa orsaker flukturerat under året.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
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Antal personer över 65 år som hade hemtjänst under 2019 hade en högre 

notering under maj och juni. Annars har antal brukare varit på en jämn nivå 

under 2019. Gruppen yngre med hemtjänst det vill säga brukare under 65 år, 

har varit på en konstant nivå under 2019. Det är stora skillnad på antal insatser 

i de olika åldersgrupperna. Antal trygghetslarm följer samma mönster som 

antal brukare med hemtjänst. När det gäller antal trygghetslarm är det små 

skiftningar. 

 

Barnperspektiv 

Socialkontoret konstaterar att denna rapport inte står i strid med barnets bästa.   
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1 Inledning 
Denna kvalitetsuppföljning avser kvalitet i äldreomsorgen. Uppgifterna i denna 
rapport avser hela 2019. Tabellerna är utformade så att jämförelse kan göras 
tolv månader bakåt i tiden. I rapporten redovisas våra trygghetslarm.  

Denna uppföljning är en del i kvalitetsarbetet och ger information om de 
områden som behöver utvecklas och är till grund för en handlingsplan för 
utökad kvalitet i socialkontorets arbete.  

2 Utförd tid i hemtjänsten 

 

Beskrivning: Detta beskriver utförd tid inom hemtjänsten uppdelad i egen regi 
och privat regi.  

Kommentar: Utförd tid i egen regi och privat regi ligger på en liknande nivå. 
Under året har antal hemtjänsttimmar totalt pendlat mellan 10 104 – 12 960 
timmar per månad. 

3 Trygghetslarm 
Nedan följer en sammanställning av den statistik som vi får om våra trygghets-
larm. Under 2019 har antal larm pendlat mellan 2 638 och 4128 larm per 
månad vilket blir 85 till 137 larm per dag. Av dessa ringer larmcentralen ut 1 
021 till 1 420 till den utförare som brukaren har valt. Det betyder att knappt 
häften av de larm som kommer till larmcentralen rings ut till utföraren. Vi hade 
i december 2019 431 personer med trygghetslarm. 
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Beskrivning: Tabellen visar antal samtal per månad perioden 1 oktober 2018-
30 september 2019. 

Kommentar: Antal samtal har sjunkit sedan maj 2019. Det är utifrån tabell 
oklart vad det är som gjort att antal samtal sjunkit 

 

 

Beskrivning: Tabell visar antal larm där under 2019 som har haft en 
inställelsetid inom uppsatt mål. Det innebär att utförarna ska vara på plats inom 
30 minuter efter mottaget larm.  

Kommentar: Antal larm har sjunkit vilket även syns i antal larm som behövt 
åtgärdas.  

3.1 Larmorsaker 
Personal på larmcentralen noterar vad som är orsaken till varje larm Det finns 
29 olika larmorsaker och vi har valt att föra samman olika larmtyper som kan 
ingå i samma kategori för att få en mer överskådlig bild. Under begreppet akut 
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finns larmorsakerna; akut, andningsbesvär, EP-larm och ramlat. Under 
begreppet behov av hjälp finns larmorsakerna; toalett, uppstigning, läggning 
och väntar på hemtjänst, dörr-larm, fall-larm, larmmatta, rörelselarm, röstlarm 
och sänglarm. Larmorsaker som visar att du kan behöva någon form av hjälp. 
Begreppet upprepat larm innebär att personen tryckt flera gånger på larmet 
innan någon åtgärd/kontakt.  

 

Beskrivning: Diagrammet ovan visar de larmorsaker som redovisas enligt 
bekrivning ovan.  

Kommentar: Registrering av upprepade larm ökade i mars 2019 för att sedan 
minska igen. Det har i augusti ökat med en hög notering i november. Antal 
larm har flukturerat under året.  

4 Statistik Socialstyrelsen 
Socialnämnden har skyldighet att lämna uppgifter till Socialstyrelsen. Utifrån 
den textfil som Socialnämnden skickar tar Socialstyrelsen fram siffror som 
redovisas tillbaka till Socialnämnden. Av de uppgifter som Socialstyrelsen 
publicerar så har Socialnämnden valt att redovisa antal personer som har 
hemtjänst och antal personer som har trygghetslarm.  
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Beskrivning: Diagrammet ovan visar antal som har hemtjänst i ordinärt 
boende i kategorierna äldre och yngre. Med äldre avses personer från 65 år och 
uppåt.  

Kommentar: Antal som har hemtjänst i ordinärt boende har varit på en 
konstant nivå sedan siffror började redovisas i januari. För äldre personer var 
det en topp i maj juni men har sedan minskat igen från juli månad. Det är stor 
skillnad på antal insatser i de olika åldersgrupperna.  

 

Beskrivning: Diagrammet visar antal trygghetslarm som är beviljade i 
kategorierna äldre och yngre. Med äldre avses personer 65 år och uppåt.  

Kommentar: Under 2019 har antal personer över 65 år med trygghetslarm 
minskat. För personer under 65 år har antal trygghetslarm ökat. I båda fallen 
har det hamnat på en konstant nivå sedan augusti.  
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Verksamhetsberättelse 2019 - Äldre- och 
Omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 2019 och 

översänder denna till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Socialkontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2019 i enlighet med 

Kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsanalysen görs utifrån den av 

fullmäktige beslutade budgeten för 2019.  

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för 2019 med 9,3 mnkr, 

vilket motsvarar 4,5 procent. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2020

 Verksamhetsberättelse 2019

Ärendet 

Verksamheten inom socialkontoret har bedrivits enligt ansvarsområde, 

uppställda mål och uppdrag för 2019.  

Sammantaget visar Äldre- och omsorgsnämnden ett positivt resultat med 9,3 

mnkr vilket motsvarar 4,5 procent. När Äldre- och omsorgsnämnden bildades 

delades budgeten från den tidigare Socialnämnden med reservation för 

justeringar mellan nämnderna. Överskottet beror på medel avsatta för 

kommande lagändringar och överenskommelser inom äldreomsorgen. 

Barnperspektiv 

Socialkontoret konstaterar att beslutet inte står i strid med barnets bästa. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Från och med januari 2019 ingår äldre- och omsorgsfrågorna i Äldre- och 

omsorgsnämnden. Ny utförare har tillträtt på Hagtorps vård- och omsorgsboende och en 

ny utförare inom valfrihetssystemet för vård- och omsorgsboende har tillträtt under 

perioden. Förebyggande enheten för äldre har mottagit pris för årets arbetsplats och 

hemtjänsten mottog det interna miljöstipendiet. Under året som har gått har en översyn 

av hemtjänsten gjorts. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 

65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser 

upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Socialkontorets biståndsenhet är en av tre myndighetsenheter inom socialkontoret och 

ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg där enheten handlägger ärenden enligt 

socialtjänstlagen, (SoL). Projektet Trygg förstärkt hemgång är organiserat under 

biståndsenheten. 

Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvård 

samt förebyggande verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar 

dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, 

volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande 

administration, samordning av nämndens budget, beredning av nämndärenden, 

projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och 

kvalitetsuppföljningar. 

1.3 Verksamheten i siffror 

  2019 2018 2017  

Nämndens nettokostnader 196 737 0 0  

Nämndens budgetavvikelse 9 255 0 0  

Antal månadsavlönade personer 187 0 0  

Varav antal tillsvidareanställda personer 175 0 0  

Avvikelse för tidigare år kan ej särredovisas för Äldre- och omsorgsnämnden då den inkluderades inom Socialnämnden. 

1.4 Viktiga händelser under året 

Biståndsenheten - personer med insatser inom äldreomsorg 

 Upplands-Bro kommun har ingått i överenskommelsen om bibehållet 

kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende mellan kommuner i Stockholms län. 

Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli 2019 och bidrar till ökad 

valfrihet. Ansöker en person om plats i annan kommun som ingår i 

överenskommelsen, fattar utflyttningskommunen beslut och behåller ansvaret så 

länge den enskilde behöver insatsen. Implementering av nya arbetssätt har 
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påbörjats tillsammans med de 15 kommuner som ingår i överenskommelsen. 

 

 Attendo tog den 15 maj över driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende från 

Frösunda Omsorg AB. Biståndsenheten har en tät samverkan med utföraren för 

att säkerställa en god kvalitet. 

 

 Vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö Badväg öppnades i september 2019. 

Boendet ingår i valfrihetssystemet och drivs av Humana AB enligt LoV-avtal. 

 Arbetet med nya arbetsmetoder utifrån ny lagstiftning kring utskrivningsklara 

individer har fortsatt. FOU.nu har engagerats i syfte för att stärka samverkan 

med primärvård och geriatrik. 

 

 Enheten har deltagit i arbetet med att utveckla och kartlägga dagverksamheten 

vid Kvistaberg. Två medarbetare har representerat enheten vid anhörigmöte på 

Kvistaberg. En annan medarbetare representerade enheten vid PRO:s årsmöte. 

 

 Samtliga undersköterskor i Trygg förstärkt hemgång har utbildats i att installera 

trygghetslarm, trygghetskamera samt nyckelfria lås i ordinärt boende. Tillsyn via 

kamera är en tjänst som kan kombineras med hembesök om behov finns. Det 

finns idag 15 trygghetskameror installerade. 

 

 Tillsammans med kommunikationsavdelningen har enheten gjort en översyn och 

reviderat de informationsbroschyrer som vänder sig till invånaren. Det ska vara 

tydligt att valfrihet finns inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. 

 

 Enheten har tagit fram en metod för likvärdiga uppföljningar av individärenden i 

form av utvecklade mål för insatserna. Samordnare har tillsammans med 

biståndshandläggare skapat ökad struktur vid ärendedragningar utifrån en 

fastställd dagordning. 

 

 För att kunna erbjuda en trygg utskrivningsprocess från sjukhusen samt 

kvalitetssäkra insatser har enheten stärkts upp med två tjänster. Förstärkningen 

består av en biståndshandläggare och en samordnare. Enheten har haft behov av 

konsult under en kortare tid. 

 

 Fördelningen av hemtjänsttimmar mellan egen regi och privata utförare är jämnt 

fördelade. 

Utföraravdelningen 

 Av totalt sex finalister till årets arbetsplats i kommunen var fyra från 

utföraravdelningen; Kungsgården, hälso- och sjukvårdsenheten, förebyggande 

enheten och utföraravdelningens ledningsgrupp. Vinsten gick till förebyggande 

enheten, som fick dela priset med mark- och exploateringsenheten. 

Hemtjänst inom ordinärt boende, servicehus och nattpatrull 

 Den cykelburna hemtjänstverksamheten tog emot kommunens miljöstipendium i 

juni, en bekräftelse på arbetet som bedrivs med koppling till miljö och 

hållbarhet, vilket gav såväl ledning som medarbetare ytterligare motivation att 

vidareutveckla miljöarbetet. 
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 Under första halvåret 2019 har enhetschefen med hjälp av extern konsult kartlagt 

kostnader och tagit fram en handlingsplan för hur hemtjänsten ska organiseras 

för att få en ekonomi i balans. Det har blivit tydligt att det finns ett behov av att 

se över organisationen för att kommunens egen hemtjänst ska bli en 

konkurrenskraftig LoV-verksamhet med ekonomi i balans, uppfyllda 

kvalitetskrav och en god arbetsmiljö för alla medarbetare. För det krävs en väl 

organiserad enhet med tydliga ansvarsområden och arbetsuppgifter med fokus 

på planering och utförande av hemtjänstinsatser. Ny organisation träder ikraft 

2020 och rekrytering till nya tjänster påbörjades under 2019. 

 

 Hemtjänsten upplever fortsatta svårigheter att rekrytera kvalificerad personal, 

vilket ibland inneburit att ordinarie personal fått arbeta övertid, vilket i sin tur 

har lett till högre sjukfrånvaro än föregående år. 

Vård- och omsorgsboenden - Allégården, Norrgården och Kungsgården 

 Flertalet medarbetare har tack vare god resursplanering fått möjlighet att gå från 

deltids- till heltidsarbete. Personalen arbetar mer flexibelt i verksamheterna, 

vilket utvecklar såväl verksamhet som personal genom bland annat ökad 

kontinuitet och effektivitet. Med hjälp av införande av nytt bemannings- och 

planeringssystem underlättas planeringen av arbetstid. 

 

 Medarbetarnas delaktighet och engagemang har utvecklats genom att utse 

ombud och fördela ansvarsområden. I verksamheterna finns nu måltidsombud, 

hygienombud, aktivitetsombud, dokumentationsombud/dokumentationsstödjare 

och demensombud. Ombuden planerar aktiviteter utifrån ansvarsområdets mål, 

de implementerar rutiner och utför månadsvisa egenkontroller. 

 

 Verksamheterna har installerat digitala och interaktiva spelenheter, Tovertafel, 

som underlättar interaktionen för personer med demenssjukdom. Spelen har 

bidragit till ökad fysisk aktivitet och glädje. Smarta TV-apparater används i 

verksamheten, bland annat för att visa film, spela musik och för att väcka 

minnen. 

 

 Kungsgården är pilotverksamhet för digital signering. 

 

 Norrgården, Allégården och Kungsgården deltog i årets konstrunda. Rotary har 

under året bjudit verksamheternas konstgrupp på ett antal undervisningstimmar 

av en lokal konstnär. Övriga aktiviteter som har ägt rum är bland annat; 

seniorkampen, Fest i byn, sommarfest, kräftskiva, surströmmingskalas och 

julmarknad. 

 

 Under året har Allégården och Norrgården deltagit i projektet Tena Identify. Det 

är ett sätt att mäta en individs behov av inkontinensskydd. Detta är ett verktyg 

som bidrar till förändrade och mer individanpassade arbetsrutiner. 

 

 Ett nytt trygghetslarm har installerats på Norrgården och Allégården. Nya 

larmfunktioner är boendelås, brandlarm, passagesystem och video för 

porttelefon, där funktionerna styrs via smarta telefoner. Detta förväntas skapa en 
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ökad trygghet för brukarna, då exempelvis boendelås innebär att både personal 

och brukare slipper handha nycklar till lägenheterna. 

 

 Kungsgårdens personalgrupp och anhöriga har blivit demensvänner. 

 

 En handlingsplan har upprättats tillsammans med utbildningskontorets kostenhet 

för att förbättra avvikelsehantering, kommunikation och brister kring maten och 

måltiden. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 

 Enheten har arbetat med digital inkontinensmätning, Tena Identify, i 

pilotverksamhet på Allégården och Norrgården. 

 

 Tillsammans med personal på Kungsgården har medarbetare inom hälso- och 

sjukvårdsenheten påbörjat utbildning kring digital signering, vilket genomförs 

som pilot där. 

 

 Enheten har arbetat med att införa Klassifikation av Vårdåtgärder (KVÅ) i 

verksamhetssystemet enligt Socialstyrelsens krav.  

Förebyggande enheten för äldre 

 Förebyggande enheten har under året utökat antalet besökare på Kvistaberg med 

över 29 procent. Nya grupper har startas för yngre personer med 

demenssjukdom samt för finsktalande personer. Utökning har också skett när det 

gäller aktiviteter i den öppna verksamheten för äldre. Under året har en 

arbetsterapeut och en hälsopedagog rekryterats, vilka bidrar med 

multiprofessionell kompetens till arbetsgruppen. 

 

 Inom dagverksamheten pågår en kartläggning utifrån Socialstyrelsens riktlinjer 

och strategi vid demens. En undersökning har genomförts i samarbete med 

avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd samt biståndsenheten. Cirka 60 

personer har intervjuats, därav personer med demenssjukdom, anhöriga, 

pensionärsföreningar och andra professionella som kommer i kontakt med 

personer med demens. Kartläggningen visade att anhöriga är nöjda med 

dagverksamheten och under 2020 kommer enheten att testa några förslag utifrån 

kartläggningen. 

 

 För första gången anordnades internationella seniorkampen, en tävling som 

syftar till att främja en hälsosam vardag för äldre. Tävlingen engagerade nästan 

400 deltagare från hela Sverige och Tyskland. Kungsgården, Norrgården och 

Allégården deltog också i tävlingen. Fler äldre har fått möjlighet att delta i 

aktiviteter med fysisk aktivitet då nya grupper startades och ett gym för äldre 

renoverades. 

 

 Förebyggande enheten för äldre arbetar på bred front med kultur för hälsa, 

teatergruppen som anordnas i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden har 

blivit en stor succé. 

 

 För att ge ännu bättre stöd till anhöriga i kommunen startade enheten projektet 
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anhörigambassadör och utökade även antalet stödsamtal. 

 

 Antalet deltagare i träffpunktverksamheten ökade med 25 procent och har över 

6 000 besök under 2019. 

 

 Enheten mottog under våren utmärkelsen årets arbetsplats i kommunen 2018. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Avdelningen har varit involverade i arbetet med byte av utförare på vård- och 

omsorgsboendet Hagtorp samt förberedelsen av mottagandet av ny utförare 

enligt upphandlingsmodellen Lagen om valfrihet, LoV, inom vård- och 

omsorgsboende. Detta innebär att samtliga vård- och omsorgsboenden i 

Upplands-Bro kommun ingår i valfrihetssystemet. 

 

 Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att 

verksamhetssystemet Procapita övergår till LifeCare. Avdelningen har drivit 

arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i verksamheterna. 

 

 Avdelningen har utökats med en tjänst på grund av förändring av nämnderna 

samt lagstiftning som kräver tät uppföljning. 

 

 Strateg för våld i nära relation har flyttats till Kommunstyrelsen. 
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 

2.1 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
2.1.1 Utveckla valfriheten och aktiva val 

 

Kommentar 

Biståndsenheten 

 Insatser och aktiviteter har genomförts med olika aktörer för att öka 

informationen om kommunens valfrihetssystem och vilka val brukare kan göra 

inom till exempel hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Enheten har, 

tillsammans med kommunikationsstaben, gjort en översyn och revidering av de 

informationsbroschyrer som vänder sig till invånaren. Ett stort arbete har även 

bedrivits tillsammans med Storsthlm inför den länsövergripande 

överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar för särskilt boende, som 

startade den 1 juli 2019. 

Hemtjänst i ordinärt boende, servicehus och nattpatrull 

 Enheten arbetar aktivt med att kartlägga personalens kompetenser för att 

förbättra kvaliteten i verksamheten och kunna bemöta brukarnas behov. 

Synpunkter, klagomål och avvikelser diskuteras på arbetsplatsträffar och 

kvalitetsmöten. För att kvalitetssäkra planeringen av beviljade besök används ett 

planeringssystem där brukarens önskemål står i fokus. 

 

 Personalen arbetar i mindre grupper och utgår från ett personligt 

kontaktmannaskap för att den enskilde ska få kontinuitet i omvårdnaden och 

känna sig trygg. I detta ingår att upprätta en genomförandeplan i samråd med 

den enskilde utifrån biståndsbeslut och den enskildes önskemål. 

 

 Via hembesök och telefonsamtal med brukare/närstående får hemtjänsten reda 

på kundernas förväntningar på verksamheten. 

Vård- och omsorgsboenden - Allégården, Norrgården och Kungsgården 
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 Enheterna arbetar ständigt för att det dagliga livet ska präglas av brukarens val 

och extra fokus har lagts på detta under året. Varje brukare har egen tid med sin 

kontaktman, där det exempelvis finns möjlighet att gå på bio eller åka och 

shoppa. Verksamheterna använder sig av levnadsberättelse där tidigare (och 

nuvarande) intressen kartläggs. Kungsgården har skapat möjlighet för en grupp 

att åka iväg och arbeta i ett snickeri, då det uppmärksammades att flera av de 

boende hade detta intresse gemensamt. Aktiviteten har varit mycket uppskattad. 

 

 Frekvensen för brukarråd har utökats. Stående punkter på agendan är frågor 

kring trygghet, delaktighet, självbestämmande, måltiden, aktiviteter samt inom- 

och utomhusmiljö. 

 

 Norrgården och Allégården har arbetat med att utveckla individuella 

bemötandeplaner. Planen beskriver vad personalen bör tänka på i bemötandet av 

varje enskild individ utifrån behov. 

 

 Verksamheterna informerade alla brukare och anhöriga om 

brukarundersökningen som gjordes i våren 2019 via anhörigbrev, anhörigråd 

och brukarråd. Hösten 2019 arrangerade Kungsgården en workshop tillsammans 

med anhöriga och personal för att arbeta tillsammans kring 

brukarundersökningen. 

Förebyggande enheten för äldre 

 Förebyggande enheten har utökat antalet aktiviteter med bland annat 

gymverksamhet och utökade teknikgrupper för att möjliggöra för individen att 

välja passande aktiviteter.  

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd håller i arbetet gällande 

Socialstyrelsens brukarundersökning och öppna jämförelser. Resultat från 

brukarundersökningen presenterades i oktober. 

 

 Ny utförare inom valfrihetssystemet för vård- och omsorgsboende öppnade sin 

verksamhet i september. Avdelningen har varit involverade i detta arbete. 

Enstaka platser på boendet finns tillgängliga enligt upphandlingsformen Lagen 

om valfrihet, LoV. 

 

 Avdelningen har varit involverade i upphandlingen av ny utförare för vård- och 

omsorgsboendet Hagtorp. Upphandlingen har utförts enligt LoU, sedan maj 

2019 drivs boendet av Attendo.  

  

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka andelen boende som 
upplever att de fick välja sitt 
vård- och omsorgsboende i 
jämförelse med föregående 
år. 

 77% 78% 77%  

Öka andelen brukare som 
upplever att de fick välja sin 
hemtjänstutförare i 
jämförelse med föregående 

 68% 69% 68%  
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

år 

Öka valfriheten för 
nämndens målgrupp genom 
e-hälsa i jämförelse med 
föregående år. Avser en 
ökad valfrihet till individuella 
lösningar genom möjligheten 
att ansöka om insatser 
digitalt. 

   Ej uppnått   

Öka antalet vård- och 
omsorgsboenden inom LOV 
i jämförelse med föregående 
år. 

   Uppnått   

Öka den brukaranpassade 
informationen om valfrihet 
inom Äldre- och 
omsorgsnämndens 
verksamhetsområde i 
jämförelse med föregående 
år. 

   Uppnått   

Öka antalet icke 
biståndsbedömda aktiviteter 
för Äldre- och 
omsorgsnämndens 
målgrupper i jämförelse med 
föregående år. 

   Uppnått   

Övergripande mål: 

2.2 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av 

hög kvalitet 

Nämndmål: 
2.2.1 Utveckla de förebyggande verksamheterna för ett hälsosamt åldrande för 

alla 

 

Kommentar 

Biståndsenheten  

 Projektet Trygg förstärkt hemgång är organiserat under biståndsenheten. De 

arbetar förebyggande för ett hälsosamt åldrande för alla genom exempelvis 

digitala lösningar inom hemtjänsten såsom trygghetslarm och digitala inköp. 

Undersköterskorna i Trygg förstärkt hemgång arbetar även på ett motiverande 

och rehabiliterande arbetssätt samt informerar brukare och/eller anhöriga om 

hjälpmedel samt kan bistå med kontakt till hemrehabiliteringen. 

Hemtjänst i ordinärt boende, servicehus och nattpatrull 

Upplands-Bro hemtjänst bidrar till ett hälsosamt åldrande genom att: 

 riskbedömning genomförs hemma hos alla brukare. 

 vid förhöjd fallrisk kontakta hemrehabiliteringen. 

 informera brukare och närstående om riskbedömningen och förebyggande 

åtgärder.  

 fråga efter brukarens egna förslag, synpunkter och erfarenheter i syfte att 
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förebygga fall.  

 följa upp och utvärdera insatserna. 

 informera primärvården om en brukare har fallit. 

Vård- och omsorgsboenden - Allégården, Norrgården och Kungsgården 

 Upplands-Bro kommuns vård- och omsorgsboenden har ökat den digitala 

användningen för brukarna bland annat genom att använda Tovertafel och 

Smart-TV. Dessa hjälpmedel används också för att öka den fysiska aktiviteten 

och samvaron bland de boende. 

 

 För att minska risken för fall har följande genomförts: 

- deltagande i Balansera mera, en vecka med fokus på fallprevention för brukare, 

personal och närstående. 

- samarbete med Familjeläkarna med genomgång av inrapporterade fall. 

- fallriskanalys vid inflyttning samt uppföljning. 

- användning av Senior Alert som riskbedömningsinstrument. 

- registrering i BPSD-registret vid demenssjukdom. 

- utbildning i lågaffektivt bemötande samt förflyttningsteknik. 

- fysiska aktiviteter för de boende. 

- Allégården och Norrgården har även deltagit i pilotprojektet Tena Identify, 

vilket är ett sätt att mäta behov av inkontinensskydd. Genom att förutse när 

inkontinensskydd behövs möjliggörs bättre planering utifrån individens behov.   

Hälso- och sjukvårdsenheten 

Under året har följande aktiviteter genomförts: 

 drivit och planerat Balansera mera. 

 samarbetat med Familjeläkarna. 

 arbetat med kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD-registret.  

 utbildning för omsorgspersonal i förflyttningsteknik. 

 riskanalys när brukare flyttar in samt uppföljning. 

 införskaffat extra halkstrumpor till alla verksamheter.  

 informerat om lämplig möblering. 

 genomfört hygienvecka i samtliga verksamheter. 

Förebyggande enheten för äldre 

 Förebyggande enhetens teknikansvarige erbjuder individuell hjälp och 

rådgivning utöver de teknikgrupper som finns. 

 

 I stödgrupperna och på dagverksamheten visar personalen olika tekniska 

lösningar. Ett pilotprojekt med Minnity startades under året; Minnity är en 

applikation som utvecklats till dagverksamheten. Med hjälp av denna kan 

verksamheten använda levnadsberättelser interaktivt samt underlätta 

kommunikation och information till närstående. 

 

 Volontärsamordnaren och demensspecialisten inom förebyggande enheten för 

äldre har anordnat rekryteringskampanj för att få fler volontärer med inriktning 

demens. 
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 Anhörigambassadörer har införts under året. Anhörigkonsulenten stöttar dem 

genom möten och föreläsningar. 

 

 Enheten anordnade mindfulness för anhöriga. 70 anhöriga ansökte om må-bra-

checken. 

 

 En ny anhöriggrupp startades och anhörigkonsulenten inledde ett samarbete med 

öppenvårdspsykiatrin i Kungsängen. 

 

 En grupp för yngre personer med demens startades inom dagverksamheten. 

 

 Samtliga medarbetare gick en utbildning om balansträning av enhetens 

hälsopedagog. 

 

 Seniorgympagrupp startades i Bro och en stegräknartävling anordnades. 

 

 Hälsopedagogen har inlett samarbete med Bro simhall för att få tillgång till 

gymlokalen. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Avdelningen har medverkat vid utvecklingsarbetet av förebyggande enheten för 

äldre. 

 

 Avdelningen har hållit i arbetet med Tena Identify samt utforskar möjligheten att 

använda digital teknik (som inte berör medicinska värden) som förutsäger 

fallrisk. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka användandet av digital 
teknik för brukare inom 
äldreomsorgen i jämförelse 
med föregående år 

   Uppnått   

Öka antalet medverkande i 
förebyggande enhetens 
aktiviteter i jämförelse med 
föregående år 

 5 500 6 146 4 921  

Öka antalet medverkande i 
volontärverksamhetens 
aktiviteter i jämförelse med 
föregående år 

 40 43 32  

Öka antalet medverkande i 
anhörigstödsverksamhetens 
aktiviteter i jämförelse med 
föregående år. 

   Uppnått   

Kommentar 

2018 var antalet medverkande 140 personer under 2019 har 181 personer medverkat. 

Minska antalet fallskador 
inom Äldre- och 
omsorgsnämndens 
verksamheter i jämförelse 
med föregående år 

 5 8 6  

Kommentar 

Antalet fallskador som rapporterats handlar om frakturer. Detta är enbart för vård- och omsorgsboenden samt 
demensdagverksamhet. 244 fall har rapporterats in under 2019 i jämförelse med 291 fall under 2018. 
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka deltagandet i 
dagverksamheten för 
personer med 
demenssjukdom i jämförelse 
med föregående år 

 2 800 3 105 2 397  

Övergripande mål: 

2.3 En kommun i tillväxt 

Nämndmål: 
2.3.1 Utveckla attraktiva livsmiljöer för seniorer 

 

Kommentar 

Biståndsenheten 

 I Bro finns ett servicehus inom formen för särskilt boende dit äldre kan ansöka 

om plats enligt SOL. Det finns också ett trygghetsboende i Kungsängen som 

hanteras via Upplands-Brohus, där äldre kan ställa sig i kö från det att de fyller 

70 år och flytta in efter sin 75-årsdag. Utöver detta finns vård- och 

omsorgsboende med heldygnsomsorg. 

 

 Kommunen har ingått överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flytt 

till särskilt boende mellan kommuner i Stockholms län. Överenskommelsen 

gäller från och med den 1 juli 2019 och bidar till ökad valfrihet. 

 

 Attendo tog den 15 maj över driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende från 

Frösunda Omsorg AB. Biståndsenheten har en tät samverkan med utföraren för 

att säkerställa en god kvalitet. 

 

 Vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö Badväg öppnades i september 2019. 

Boendet ingår i valfrihetssystemet och drivs av Humana AB enligt LoV-avtal. 

Vård- och omsorgsboende - Allégården, Norrgården och Kungsgården 

 Balkongerna på Kungsgården har utformats så att de är tillgängliga för alla och 

attraktiva att vistas på. 

 

 Attraktiv livsmiljö är en stående punkt på Kungsgårdens brukarråd samt 

anhörigråd.  

 Under våren gjordes en handlingsplan kring måltidsmiljön på varje avdelning. 

Kostombuden har genomfört egenkontroller en gång i månaden, vilket har 

skapat ett ökat engagemang och resultat. 

 

 En arbetsgrupp för trädgårdarna på Allégården och Norrgården har bildats under 

året. Nya utomhusmöbler är inköpta och planteringar har gjorts i rabatter och 

växthus. Markiser har satts upp för att skapa skugga under de varma dagarna, 

vilket möjliggjorde för de boende på samtliga avdelningar att sitta ute. Under 

hela sommaren har grönsaker odlats och skördats i trädgården.  
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Förebyggande enheten för äldre 

 Skapade en uteplats och rustade upp gymnastiksalen vid Torget 4 i Kungsängen.  

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Avdelningen har drivit arbetet med att ingå LoV-avtal inom valfrihetssystemet 

med vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö Badväg. 

 

 Avdelningen har lett arbetet kring verksamhetsövergången av Hagtorps vård- 

och omsorgsboende. Attendo tog den 15 maj över driften från Frösunda Omsorg 

AB. 

 

 Utredning gällande möjlighet till vård- och omsorgsboende från och med 85-års 

ålder har påbörjats. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka andelen och utbudet av 
anpassade bostäder för 
Äldre- och 
omsorgsnämndens 
målgrupper i jämförelse med 
föregående år 

   Uppnått   

Utreda möjligheten till plats 
på vård- och 
omsorgsboende från den 
dag en individ fyller 85 år 

   Delvis 
uppnått 

  

2.4 Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Bedömningen är att måluppfyllelsen är mycket god. Vad gäller indikatorn för att kunna 

ansöka om insatser digitalt, saknas idag tekniska förutsättningar för genomförande. Vad 

gäller trygghetsboenden är det inte kommunen själv som bygger och förvaltar detta, 

utan det är Upplands-Brohus AB där plats på trygghetsboende ges genom en bostadskö. 

Äldre- och omsorgsnämnden verkar dock för att det ska byggas fler boendealternativ till 

äldre. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 2019 Redovisat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Myndighets-
enheterna 119 167 12 800 113 339 14 242 5 828 1 442 7 270 0 

Utföraravdelning
en 132 537 45 307 137 504 49 415 -4 967 4 108 -859 0 

Avdelningen för 
kvalitet- och 
verksamhetsstöd 16 241 3 846 13 335 3 785 2 906 -61 2 845 0 

Summa 267 945 61 953 264 178 67 442 3 767 5 489 9 256 0 

Avvikelse för år 2019 kan ej särredovisas för Äldre- och omsorgsnämnden då den inkluderades inom Socialnämnden. 

3.2 Ekonomisk analys 

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för 2019 med 9,3 mnkr, vilket 

motsvarar 4,5 procent. När Äldre- och omsorgsnämnden bildades delades budgeten från 

den tidigare Socialnämnden med reservation för justeringar mellan nämnderna. 

Överskottet beror på medel avsatta för kommande lagändringar och överenskommelser 

inom äldreomsorgen. 

Myndighetsenheterna visar ett positivt resultat med 7,3 mnkr  

Övergripande enheten visar ett positivt resultat med 8,4 mnkr. 

Budgeterade medel avsattes till att bland annat täcka den pågående överenskommelsen 

med regionen om minskade antal dygn innan hemgång från slutenvården samt 

bibehållet kostnadsansvar för val av vård- och omsorgsboende för den äldre. 

Biståndsenheten visar ett negativt resultat med 1,2 mnkr 

Externa vård- och omsorgsboenden - visar ett negativt resultat med 1,0 mnkr. 

Under år 2019 har antalet placeringar uppgått till 2 110 dygn, motsvarande 31 brukare, i 

jämförelse med 2018 då antalet placeringar uppgick till 1 894 dygn för 42 brukare. Tre 

av placeringarna avser permanent boende med speciell inriktning, en placering avser 

överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar. 

Vård- och omsorgsboende enligt LoV - visar ett positivt resultat med 3,7 mnkr. 

Vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö Badväg startades upp under september 

månad och vid årsskiftet hade 30 individer flyttat in. 

Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus - visar ett negativt resultat med 3,2 mnkr.  

Utförd tid har ökat med 14,2 procent motsvarande 20 000 timmar i jämförelse med 

2018. 

Trygg förstärkt hemgång - visar ett positivt resultat med 0,4 mnkr. 

Insatsen ökar möjligheten för individen att bo kvar hemma med hemtjänstinsatser. Den 

positiva avvikelsen beror på vakant tjänst under året. 

Personal och administration - visar ett negativt resultat med 1,1 mnkr. 
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Enheten har tagit in konsult första halvåret av 2019 samt utökat med 2,0 tjänster under 

hösten. 

Utföraravdelningen visar ett negativt resultat med 0,9 mnkr  

Övergripande enheten visar ett positivt resultat med 0,1 mnkr. 

Hemtjänst i ordinärt boende, servicehus och nattpatrull - visar ett negativt resultat med 

4,2 mnkr. 

Verksamheterna har höga kostnader för övertid och sjukfrånvaro. Flertalet åtgärder har 

vidtagits för att minska underskottet och organisationen har setts över. 

Vård- och omsorgsboenden - visar ett positivt resultat med 1,6 mnkr. 

Verksamheterna har bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete med bemanningsrutiner 

samt analys av övriga driftskostnader och intäkter. 

Hälso- och sjukvårdsenheten samt tekniska hjälpmedel - visar ett positivt resultat med 

0,7 mnkr. 

Överskottet beror på vakanta tjänster under delar av året. 

Förebyggande enheten för äldre - visar ett positivt resultat med 1,0 mnkr. 

Överskottet beror dels på att planerad utökning av bemanningen har fördröjts under 

2019 i avvaktan på behovskartläggning, dels att många aktiviteter startade upp under 

hösten. Året har präglats av en hög utvecklingstakt där dagverksamheten har ökat 

antalet besök med 708 stycken, motsvarande 29 procent jämfört med 2018. Frivilliga 

verksamheten har utökats med 1 228 deltagare  motsvarande 25 procent jämfört med 

2018. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat med 2,8 mnkr.  

Avvikelsen beror på vakant tjänst under delar av året samt medel för att täcka ökade 

volymer samt behov av specialistkonsulter. 

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2019 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

- 0 0 0 0 0 0 

- 0 0 0 0 0 0 

Summa 0 0 0 0 0 0 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond. 

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Omudgete
ras till 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 0 

Upprustning av 
bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056 0 301 1 056 755 0 
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Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Omudgete
ras till 

2020 

Kungsgården 198 0 175 198 23 0 

Dagverksamhet 50 0 166 50 -116 0 

Norr/Allégården 270 0 215 270 55 0 

Norr/Allégården 
sängar/traverser (från 2018) 505 68 437 437 0 0 

Hemtjänst elcyklar 100 0 37 100 63 0 

Hemtjänst inredning 
omklädningsrum 91 0 74 91 17 0 

Hemtjänst Nyckelskåp 0 0 461 0 -461 0 

Förebyggande enheten, 
uteplats Torget 4 85 0 28 85 57 0 

Summa 2 355 68 1 894 2 287 393 0 

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Samtliga investeringsprojekt avslutas under 2019. 
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