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Kvalitetsuppföljning hemtjänst LOV 
 

Bakgrund och genomförande 
Verksamheterna inom hemtjänsten följs kontinuerligt upp, både de externa företagen och 

kommunens egen hemtjänst. Vart annat år besöker verksamhetsutvecklare och kvalitetssamordnare 

hemtjänstverksamheterna och går igenom ett antal kvalitetsfrågor.  

 

De områden som fokus lagts på vid årets uppföljning är genomförandeplaner, social dokumentation, 

avvikelsehantering och resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen? De utförare som har besökts är Addera Omsorg, Ekh´s hem- och företagstjänster, 

hemtjänst Färila, hemtjänst Järvsö och hemtjänst Ljusdal. 

 

Resultat 
Sammanfattning 
Vid årets kvalitetsuppföljning genom verksamhetsbesök fann vi att vi har en bra kvalitet i vår 

äldreomsorg, vi har enheter/företag som är uppmärksamma och jobbar med förbättringar. Den sociala 

dokumentationen ser vi har förbättrats mot uppföljningen för två år sedan. Avvikelserna förefaller att 

diskuteras och hanteras enligt våra rutiner. De förbättringsområden som enheterna identifierat är de 

medvetna om och försöker åtgärda.  

 

Resultat per område 
Här nedan följer en sammanställning av vad de olika utförarna har uppgivit runt sitt arbete inom 

uppföljningsområdena vid uppföljning i november 2018. Uppgiftslämnare är enheternas/företagens 

respektive chefer. 

 

Genomförandeplaner 
Hemtjänst Ljusdal 

Genomförandeplaner upprättas för alla kunder. Ibland kan det ta ett par-tre månader innan de blir 

färdiga om det är tidsbrist. Enheten jobbar mer aktivt med besöksbeskrivningen i TES, som hålls 

ständigt uppdaterad. I första hand sköts uppdateringen i TES av kontaktman, i andra hand av 

planeraren eller någon annan när något snabbt bör föras in. Enhetschefen önskar att det gick att 

koppla vad som skrivs i TES besöksbeskrivning till genomförandeplanen i Treserva, så att man slapp 

dubbeldokumentera. 

 

Hemtjänst Färila 

Genomförandeplanerna gås igenom 2 ggr/månad för att se till att de är uppdaterade. Granskning av 

visade genomförandeplaner visar att de är väl ifyllda under relevanta rubriker. 

Hemtjänstgruppen ska den närmaste tiden utbilda sig i Treserva för att inte göra jobb i onödan då 

man lägger in nya genomförandeplaner. Kontaktmannaskapet i Färila har setts över för att bättre 

passa resrutterna.  

 

Addera Omsorg 

Två kontaktpersoner/kund är ansvariga för att skriva genomförandeplan, vilket fungerar bra. 

Ledningen följer upp att medarbetare skriver, och granskning av visade genomförandeplaner visar att 

de innehåller bra information för att insatserna ska kunna genomföras väl. 
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Hemtjänst Järvsö 

Genomförandeplaner görs för kunderna, men än så länge till stor del på papper och till största delen 

enbart utifrån samtal mellan kollegor och utifrån insatsbeskrivningen i TES. De uppdateras två 

gånger per år.  

En medarbetare från Solgården är nu inbokad vid flera tillfällen för att hjälpa hemtjänst Järvsö att bli 

bättre på att skriva in genomförandeplanerna i Treserva. Alla medarbetare i hemtjänst Järvsö ska 

delta vid ett av dessa tillfällen.  

Medarbetarna har svårt att se nyttan med genomförandeplanerna. Insatsbeskrivningarna i TES är till 

större nytta i det dagliga arbetet. 

 

Social dokumentation 
Hemtjänst Ljusdal 

De senaste daganteckningarna läses högt på morgonen i personalgruppen. På eftermiddagarna sker en 

muntlig överrapportering och utöver den förväntas varje medarbetare själv läsa daganteckningar. 

Enhetschefen läser löpande igenom daganteckningar, framför allt när något speciellt har hänt.  

 

Hemtjänst Färila 

Daganteckningarna gås igenom, högläsning varje morgon i arbetsgruppen. Inför eftermiddagspasset 

går varje enskild medarbetare igenom anteckningarna. Enhetschef läser alltid all social 

dokumentation.  

 

Addera Omsorg 

Medarbetarna går igenom alla anteckningar varje morgon. Inför eftermiddagspasset går varje enskild 

medarbetare igenom anteckningarna. Enhetschef läser alla anteckningar.  

 

Hemtjänst Järvsö 

Daganteckningar fungerar bra. De allra flesta skriver och skriver oftast bra. Medarbetarna tycker inte 

att det är svårt längre. På morgonen är sjuksköterska med vid genomgång av de senaste 

daganteckningarna. Någon läser högt från kvällen före och på måndagar läses alla anteckningar från 

fredag kväll och helgen. Det fungerar bra och är till nytta. 

 

Avvikelsehantering och lex Sarah 
Hemtjänst Ljusdal 

Hanteringen av avvikelser sköts bra i Treserva. Avvikelser finns med som stående punkt på 

personalmöten. Enhetschefen uppger att medarbetarna känner sig frustrerade över att inte kunna göra 

mer för de kunder som inte har hemsjukvård och som ofta ramlar. Ingen lex Sarah-rapport har gjorts 

på länge. Något missförhållande har inte identifierats av enheten.  

 

Hemtjänst Färila 

Avvikelsesammanställningen gås igenom. Avvikelser tas upp på alla personalmöten. De avvikelser 

som är svårast (och flest) handlar om fall och läkemedel. Vi enas om att bjuda in teamet i Färila för 

att gå igenom avvikelser och hantering tillsammans. Ingen lex Sarah-rapport har gjorts på länge. 

Något missförhållande har inte identifierats av enheten. 
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Addera Omsorg 

Hanteringen av avvikelser sköts bra i Treserva och nya cheferna har nyligen varit på utbildning. 

Genomgång av avvikelsesammanställning. Avvikelser finns med som stående punkt på 

personalmöten och åtgärdas. Ingen lex Sarah-rapport har gjorts under 2018, senast 2017. Något 

missförhållande har inte identifierats av enheten. 

 

Hemtjänst Järvsö 

Medarbetarna har lättare att rapportera nu när det är enkelt i Treserva, troligen är det därför det har 

varit en ökning av antal rapporter sista året. Största ökningen och största mängden avvikelser finns 

inom området Läkemedel där ej signerat och ej givet dominerar, vilket enheten jobbar med. 

Avvikelser tas upp på morgonträffarna och på personalmöten. Ingen lex Sarah-rapport under 2018. 

Senast 2017. Enhetschefen tycker att det rapporteras när det ska.  

 

Brukarundersökning 
Hemtjänst Ljusdal 

Resultaten från Öppna Jämförelsers kundundersökning tas upp. Många positiva bedömningar från 

kunderna gällande bemötande, hur personalen utför sina arbetsuppgifter och att personalen har 

tillräckligt tid för arbetet. Resultatet har gåtts igenom och enheten har bestämt sig för att jobba med 

åtgärder inom områdena där positiva svar är lägst.  

 

Hemtjänst Färila 

Resultaten från Öppna Jämförelsers kundundersökning tas upp. Färila har mycket fina siffror vad 

gäller bemötande, förtroende för personal och nöjdhet. Färila funderar vidare på vad som kan/ska 

göras för att förbättra siffran över att kunder känner sig ensamma. Enhetschef vill utveckla 

dagverksamhet, tror på att om kunder ses och äter mat tillsammans så minskar känslan av ensamhet. 

 

Addera Omsorg 

Resultaten gås igenom från Öppna Jämförelsers kundundersökning som visar goda resultat för 

Addera. Höga svar på inflytande, nästan i topp vad gäller bemötande och kundnöjdhet. Ledningen 

följer kontinuerligt upp och diskuterar förbättringsåtgärder på månadsvisa personalmöten. 

 

Hemtjänst Järvsö 

Överlag bra omdömen från brukarna, dock låg svarsfrekvens. Fundering om det går att göra någon 

kampanj 2019 med t.ex. brev hem till brukarna från kommunen om vikten av att svara. Enhetschefen 

upplever att de erbjuder en bra hemtjänst. Speciellt väl fungerar den grupp som formeras vid varje 

palliativt ärende. Medarbetarna är ”handplockade” av kollegorna. 

Enhetschefen funderar också över om det skulle gå att göra ”reklam” för dagverksamheten – ett 

informationsblad om att det går att söka dagverksamhet och vilken nytta i livet det kan göra om man 

är ensam, vill träffa folk, äta ihop osv. 

 

LOV-frågor 
Hemtjänst Ljusdal 

Enhetschef anser att samarbetet med Hemtjänstföretaget Addera i Ljusdal fungerar bra. Viktigt med 

det goda samarbetet utifrån samma kunder dag och natt. Enhetschef efterfrågar uppföljning på rutiner 

i ComeAround. 

 

Hemtjänst Färila 

Färila hemtjänst följer kontinuerligt upp statistik över planerad tid hos kund.  
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Medarbetarna uppmanas att alltid lägga in allt de gör i TES, tid hos kund, resor och övrig tid 

Enhetschef upplever att medarbetarna trivs och Färila hemtjänst har låg sjukfrånvaro. 

 

Ekh’s hem- och företagstjänster 

Laila har beslutat att sälja sitt företag och en av hennes anställda är intresserade att jobba vidare med 

serviceinsatser. Överlåtelsen kommer att ske så fort som alla avtal är skrivna.   

Utifrån att Laila Ekh har sagt upp sitt avtal med kommunen ställs frågan hur upplevelsen att vara 

LOV-utförare uppfattats.  

Laila berättar svårigheterna med att utföra städ på schablontiden 40 min och utifrån det många gånger 

känt sig stressad och ansett att man gjort ett mindre bra arbete.   

Ibland har det hänt att vid ett planerat städbesök så är kunden inte hemma. Var är kunden? På 

sjukhus? Laila påtalar att det är nödvändigt med ett gott samarbete med hemtjänsten, vilket hon också 

haft och har under dessa år också upplevt ett gott samarbete med kommunen. 

 

Addera Omsorg 

Addera bjuder in kunderna vid 4 tillfällen under året, till en jullunch, vårfest, sommarfest och höstfest 

som är mycket uppskattat, och det är företagets medarbetare som är säljare av företaget! 

Addera har som mål att under året få fler uppdrag innehållande serviceinsatser. Enhetschef upplever 

att schablonen för städ är för låg och efterfrågar schablon för ledsagare. Företaget ställer sig positiva 

till att pröva nyckelfria lås om detta blir aktuellt. 

Addera lämnar synpunkter till 2019 års förfrågningsunderlag 

 
Hemtjänst Järvsö 

Schablontiderna inom hemtjänst är ibland svåra att förhålla sig till för olika medarbetare. En del blir 

stressade av tiden medan andra kan jobba lugnt och oberoende av schablontiden.  
 
Årsredovisning 
Ekh’s hem- och företagstjänster 

Laila lämnar årsredovisning vid mötet.  

 

Addera Omsorg 

Madeleine lämnar årsredovisning vid mötet. 

 

Tillståndsplikt 
Ingrid förmedlar information om tillståndsplikten som gäller från 1/1 2019. Tillståndsplikten gäller 

alla verksamheter som bedriver hemtjänst. Förmedlar också datum för en webbutbildning från 

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) för mer information.  

 

 


