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 Omsorgsnämnden 
 
 

Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild 
service LSS 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att  med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.  
 
 
Ärendet 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) har genomfört en planerad avtalsuppföljning vid 
Seminariegatans gruppbostad som framgår av rapporten (bilaga 1). Verksamheten drivs av 
Frösunda. I samband med avtalsuppföljningen genomfördes en dokumentationsgranskning 
(bilaga 2). Uppföljningen visade att det förelåg ett antal brister i förhållande till avtalet och en 
handlingsplan begärdes därför in (bilaga 3).  
 
HVK bedömde inkommen redogörelse som tillfredsställande förutom när det gällde 
arbetsterapeut och sjukgymnast. Kontoret kallade in verksamhetens ledning till flera möten 
där de fick redovisa hur de uppfyller avtalet. De fick även inkomma med uppgifter hur 
mycket arbetsterapeut och sjukgymnast varit på verksamheten. Det framkom att de haft en 
arbetsterapeut samt sjukgymnast som tagits in vid behov på enheten. 
Frösunda har fr.o.m. 2014-09-01 en arbetsterapeut samt en sjukgymnast som arbetar heltid i 
Uppsala. Kontoret bedömer åtgärderna som tillfredsställande.  
 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
Tomas Odin 
Direktör 
 
Bilaga 1: Rapport från avtalsuppföljning 
Bilaga 2: Dokumentationsgranskning 
Bilaga 3: Godkänd handlingsplan från utföraren 

 
Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



































 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 
   

Handläggare Datum 
Charlotta Larsson               2014-07-01 
 
 
Handlingsplan utifrån konstaterade brister gentemot avtal med NHO/ÄLN 
 
Uppföljningsobjekt: Seminariegatan  
Verksamhetschef: Anita Falk   
Handlingsplan HVK tillhanda senast: 2014-08-25 (ändrat) enligt överenskommelse med 
Charlotta Larsson. 
 
 
Av uppföljningsrapporten framgår inom vilka områden avvikelser mot gällande avtal 
konstaterats. Om flera brister förekommer inom samma område finns i handlingsplanen en rad 
för respektive avvikelse. Utföraren ska kortfattat beskriva hur konstaterade avvikelser/brister 
ska åtgärdas, ansvarig för åtgärd, tidplan samt uppföljning för respektive avvikelse. Detta ska 
göras i den av HVK tillhandahållna mallen. Om utföraren vill hänvisa till bilaga ska det 
tydligt framgå i handlingsplanen till vilken bilaga, alternativt sidhänvisning i bilaga. De grå 
fälten i mallen fylls i av HVK.  
 
Åtgärder som vidtas ska fokusera på förändring i verksamheten för att godkännas av HVK. 
Om utföraren hänvisar till förändringar i ledningssystem för kvalitet ska det tydligt framgå 
hur dessa förändringar kommer att implementeras i verksamheten.  
 
Utföraren ska vid begäran presentera innehållet i handlingsplanen för HVK, Stationsgatan 12.  
 
Handlingsplanen ska skickas i wordformat med e-post till halsa-vard-omsorg@uppsala.se. 
Ange det diarienummer som finns på uppföljningsrapporten i mejlet. Handlingsplanen 
kommer att diarieföras och registreras som offentlig handling.
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 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 
   

Uppföljningsobjekt: Seminariegatan 
 

Område (se rapport) Åtgärd (hur bristen ska 
avhjälpas) Ansvarig Tidplan Uppföljning/Egenkontroll Godkänd  Ev krav på ytterligare 

åtgärd/kommentar Ja Nej 

Kontorets 
upplevelsekriterier:  
 
Beskriv hur nämndens 
upplevelsekriterier ska 
förankras hos samtliga 
medarbetare. 

Trygghet – Kund får en god 
omvårdnad/stöd, genom att 
personalen använder, 
genomförande planen som 
ett verktyg i vardagen, 
regelbundet alla dagar 
under året. Att kund får 
se/prata kring 
genomförandeplanen 
regelbundet tillsammans 
med personal.  Kontinuitet 
för kund i vardagen med 
samma rutiner. Det inger 
förtroende samt struktur i 
livet. Genom kontinuitet i 
vardagen vet kunden vad 
som skall hända under 
dagen.  
 Oberoende – utveckling 
för kund, tillgänglighet 
samt valmöjlighet. Det 
skapas genom -Att personal 
arbetar vidare med delmål i 
genomförande planen och 
genom det utöka 
självständigheten för kund. 
Att personal följer upp 

VC/Personal 

September- 
Oktober 
 
 
 
 
 

Varje APT 
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Område (se rapport) Åtgärd (hur bristen ska 
avhjälpas) Ansvarig Tidplan Uppföljning/Egenkontroll Godkänd  Ev krav på ytterligare 

åtgärd/kommentar Ja Nej 
delmålen i genomförande 
planen regelbundet med 
kund. 
 Respektfullt bemötande 
– integritet, allas lika värde 
samt förhållningssätt 
Personalen arbetar alltid 
med ett gott bemötande 
oavsett vilket 
sinnesstämning kund har. 
Personal erbjuds 
handledningsstöd vid 
behov. Personal har under 
maj månad gått utbildning i 
demens och bemötande. 
 Delaktighet och 
inflytande – 
brukarmedverkan, 
påverkansmöjlighet, 
kommunikation, 
Anhöriga och godemän är 
alltid välkommen att delta i 
vardagen. VC skriver ett 
höstbrev till anhöriga och 
kund vad som händer under 
hösten på enheten. 
Inför större evenemang. 
 Personal har regelbundet 
boendemöten med 
kunderna en gång i veckan. 
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Område (se rapport) Åtgärd (hur bristen ska 
avhjälpas) Ansvarig Tidplan Uppföljning/Egenkontroll Godkänd  Ev krav på ytterligare 

åtgärd/kommentar Ja Nej 
På mötet ges tillfällen för 
kund att uttrycka önskemål,  
förbättringar, idéer samt 
förslag 
 

Personal, bemanning, 
handledning och 
kompetensutveckling: 
 
Beskriv hur verksamheten 
säkrar upp att de medarbetare 
som inte har någon utbildning 
får den kompetens som 
behövs.  

Medarbetare har gått en 
kurs i demens och 
bemötande i maj. 
HLR utbildning 
Basala hygienrutiner 
BPSD-beteende-mässiga 
och psykiska symtom vid 
demens 
Demens ABC 
Grundläggande 
livsmedelshygien 
Siebel utbildning 
Utbildning i samtals 
färdigheter. 
Handledning till personal 
gällande bemötande av 
begynnande demens. 
Bemanning formas efter 
behov på helgerna och hur 
kunderna är hemma. 

VC/Medarbetar
e  
Frösunda 
akademin håller 
i kurserna. 
Utbildningsplan 
på medarbetare 
beroende på 
vilka 
förkunskaper 
som finns.  
 
Bemannas av 
personal/VC.  

Hösten 
2014 Varje APT         

Avvikelser och klagomål:  
 
Kontoret begär få ta del av 
rutinen för synpunkts- och 
klagomålssystemet (kan 
bifogas separat). 

Bifogar Frösundas rutin om 
kunders och närståendes 
synpunkter och klagomål. 
Bifogar även blankett 
synpunkter, klagomål, idéer 
eller beröm. Rutin 

VC/Medarbet/ 
Kunder 

Hösten 
2014 Varje APT         
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Område (se rapport) Åtgärd (hur bristen ska 
avhjälpas) Ansvarig Tidplan Uppföljning/Egenkontroll Godkänd  Ev krav på ytterligare 

åtgärd/kommentar Ja Nej 
 
 

kundombudsmannan. 
Hänvisar till dessa separat. 

Avvikelser och klagomål:  
 
Beskriv hur och när Lex Sarah 
och Lex Maria har 
implementerats hos berörd 
legitimerad personal. 

Ny arbetsterapeut och 
sjukgymnast börjar den 1 
september. Gå igenom 
rutiner med legitimerad 
personal. 
Utbildning. 

Regionchef/ 
Verksamhetschef/
MAS 

September-
oktober 
2014 

Regelbundna möten med 
legitimerad personal.         

Informationsöverföring och 
dokumentation: 
 
Beskriv hur verksamheten 
kommer att arbeta för att 
komma tillrätta med de brister 
som framkom i 
dokumentationsgranskningen 
för att säkerställa att 
dokumentationen håller 
kvalitet enligt lagar och 
styrdokument. 

Genomförande planen följs 
upp regelbundet var 6:e 
månad tillsammans 
kund/godeman och efter 
kundens samtycke med 
anhörig.  
I genomförandeplanen 
noteras kundens behov av 
stöd och service, hur och 
när det skall ske samt på 
vilket sätt kunden vill bli 
bemött i de olika 
momenten.  
Vidare noteras på vilket sätt 
den enskilde kunnat utöva 
sitt inflytande och varit 
delaktig vid 
genomförandeplanens 
upprättande. Samtycke för 
informationsöverföring 
noteras också. 
Vid uppföljning utvärdera 
på vilket sätt kunden varit 

Verksamhetschef
/Medarbetare. 
 

September/
oktober Varje APT         
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Område (se rapport) Åtgärd (hur bristen ska 
avhjälpas) Ansvarig Tidplan Uppföljning/Egenkontroll Godkänd  Ev krav på ytterligare 

åtgärd/kommentar Ja Nej 
delaktig och kunnat utöva 
inflytande i insatsens 
utförande och noteras i 
journalen. Regelbundna 
journalanteckningar ska 
också föras där händelser 
av vikt noteras kortfattat, 
relevant och med respekt 
för kundens integritet.  
 
Verksamheten ska bjuda in 
representant från Uppsala 
kommun för att gå igenom 
dokumentationen. 
Samtliga personal skall gå 
webbutbildning i 
socialdokumentation 
 

Hälsa och 
rehabiliteringsbehov: 
 
Beskriv hur verksamheten 
kommer att uppfylla avtalet 
gällande arbetsterapeut och 
sjukgymnast. 

Anställning av 
Arbetsterapeut och 
sjukgymnast. Börjar 1/9 
Introduktion 1/9 
Gå igenom avtalet. 
Utbildning av LEX Sarah 
Och LEX Maria 

Regionchef 
MAS       På månadsmöten   Verksamhetschef kommer 

att kallas in till möte. 

 
        

 


