
 
 
 
PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 
 
LG 14.11.2016 
 
 
 
 
Serviceproducent 
 

 Privat serviceproducent 
Namn:  
 
Serviceproducentens FO-nummer: 0204197-3 
 

 
 

 Kommun 
Kommunens namn:  
 

 Samkommun 
Samkommunens namn: Kårkulla samkommun 
 

 Samarbetsområde eller social- och hälsovårdsområde 
Områdets namn:  
 

Verksamhetsenhetens namn 
 
Kvarnens serviceenhet 
Verksamhetsenhetens förläggningskommun och kontaktuppgifter 
 
Raseborg, Kvarnvägen 2, 10300 Karis 
Serviceform; klientgrupp för vilken service produceras; antal klientplatser 
 
Gruppboende och lägenhetsboende för funktionshindrade, 11+4 platser 
Verksamhetsenhetens gatuadress 
 
Kvarnvägen 2 
Postnummer 
  
10300 

Postort 
Karis 

Verksamhetsenhetens ansvariga föreståndare 
Enhetschef: 
Maria Gröndahl 

Telefon 
02 47 431 222 (centralförvaltningen, växel)  
02 47 431 504       (enhetschef)  
02 47 431 503       (enheten) 
 

E-post 
maria.grondahl@karkulla.fi 
 

Service som anskaffats som underleverans samt producenter 
 
Städtjänter: Vivere Clean 
 
Matservice: Karis Servicehus 

 
 
Text markerad med svärtad kursiv är stödtext utgående från Valviras modell 
Kårkullas allmänna riktlinjer och arbetssätt är beskrivna med normal text 
Enhetsspecifika beskrivningar är beskrivna med blå text  
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VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER (4.1.2) 
 
Verksamhetsidé 
 
Kårkulla samkommun erbjuder svenskspråkig service för personer med special behov enligt gällande lagstiftning. 
Kårkulla erbjuder fortgående eller temporär boendeservice, arbetslivs- och livsorienterad service, rådgivande 
verksamhet och övrig social verksamhet. Organisationen erbjuder individuell service med målsättning att upprätt-
hålla, utveckla och främja användning av de egna resurserna i vardagen, samt vid behov få rehabiliterande ser-
vice, som förutsättningar för ett meningsfullt gott liv.  
 
Vilken är enhetens verksamhetsidé? 
 
Kvarnens serviceenhet är ett gruppboende för funktionshindrade. Till gruppboendet hör också ett lägenhetsbo-
ende samt stödboende. Vi erbjuder personer som behöver tillsyn, stöd, hjälp och omsorg i sitt liv, en meningsfull 
vardag. Boendet är ett seniorboende.  
 
Värderingar har en nära anknytning till de yrkesetiska principerna i arbetet och styr besluten också när lagen inte ger 
exakta svar på frågor som uppstår i det praktiska arbetet. Enhetens värderingar uttrycker arbetsgemenskapens sätt 
att arbeta. De påverkar uppställda mål och metoder genom vilka målen uppnås. 
 
Kårkulla samkommuns värdegrund, finns sammanställd i en uppdaterad version (2016) ”Kårkullas allmänna stra-
tegi – mission, vision, värderingar och strategier”. Organisationen certifierar sin verksamhet enligt ISO 9001 stan-
darden, med hjälp av kvalitetsledningssystemet IMS, Integrated Management System, för att upprätthålla och 
utveckla interna processer, ledarskap, verksamheten och god servicekvalitet. Grundläggande för verksamheten är 
god omsorg som innefattar; lyhört bemötande, vägledande respektfulla samspel och socialpedagogiska individ-
centrerade arbetssätt med hänsyn till självbestämmande, integritet och grundläggande rättigheter. Verksamhets-
principerna bygger på delaktighet och självbestämmande för brukare. 
 
Vilka är enhetens värderingar och principer? 
 
På boende vill vi skapa en så hemlik miljö som möjligt där vi skapar trygghet, gemenskap och trivsel. Självbe-
stämmanderätten har en stor roll i vardagen och brukarna är delaktiga i vardagens olika sysslor och har möjlighet 
att påverka innehållet i sin egen vardag.  
 
 
RISKHANTERING (4.1.3) 
Egenkontrollen baserar sig på riskhantering, där risker och eventuella missförhållanden i samband med servicen på 
ett mångsidigt sätt beaktas. En förutsättning för god riskhantering är att arbetsgemenskapen har en öppen och trygg 
atmosfär, där både personalen, klienter och anhöriga vågar ta upp missförhållanden gällande kvalitet och klientsäker-
het. 
 
System och förfaranden för riskhantering 
Vid riskhantering förbättras kvaliteten och brukarsäkerheten genom att risker och kritiska arbetsmoment, där krav 
och målsättningar inte möts, identifieras i god tid.  
 
Arbetsfördelning vid riskhantering 
Det är enhetschefens uppgift att se till att egenkontrollen ordnas och instruktioner ges om den samt att de anställda 
har tillräckligt med kunskap om säkerhetsfrågor. Enhetens chef svarar för att tillräckliga resurser har anvisats för att 
en säker verksamhet kan garanteras. Enhetens chef bär också huvudansvaret för att skapa en positiv attityd gente-
mot säkerhetsfrågor. Riskhanteringen kräver aktiva åtgärder också av den övriga personalen. De anställda deltar i 
bedömningen av säkerhetsnivån och –riskerna, uppgörandet av planen för egenkontroll och genomförandet av åtgär-
der som förbättrar säkerheten.  
Det hör till riskhanteringens karaktär att arbetet är en fortgående process. Av hela enhetens personal krävs engage-
mang, förmåga att lära av sina misstag och att leva i en förändring för att säkra och högklassiga tjänster ska kunna 
erbjudas. Olika yrkesgruppers sakkunskap kan utnyttjas genom att hela personalen tas med i planering, genomföring 
och utveckling av egenkontrollen.  
 
 
Identifiering av risker 
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För de brukare som arbetar med utlokaliserat arbete finns en separat riskbedömning. Serviceenheter som erbju-
der arbetsliv- och livsorienterad verksamhet har från den 1.1.2017 en specifikt utarbetad utvärderingsmodell. År-
liga riskbedömningar ur ett arbetarskyddsperspektiv görs enhetsvist, enligt interna processbeskrivningar. Utvärde-
ringen av eventuella risker, kritiska arbetsmoment samt lösningar diskuteras under arbetsplatsmöten enhetsvist 
och sammanställning skickas som delgivning till arbetsskyddsansvariga. 
Avvikelser (i servicen/verksamheten för brukare) och arbetarskyddsrapporter (brister och faror i arbetsmiljön) rap-
porteras och analyseras via en webbaserad rapporteringstjänst, HaiPro (www.awanic.com). Regionvisa tillbuds- 
och olycksfallsmöten ordnas för genomgång och diskussion om förebyggande åtgärder tillsammans med omsorg-
byråpersonal, regionchefen och enhetscheferna. 
 
Hantering av risker 
Behandlingen av negativa händelser och tillbud innefattar registrering av händelsen samt analysering och rapporte-
ring. Ansvaret för att den kunskap, som samlas in vid riskhanteringen kommer till nytta i utvecklingsarbetet ligger hos 
serviceproducenten. De anställda ansvarar för att informationen förmedlas till ledningens kännedom. I behandlingen 
av negativa händelser ingår även att de diskuteras med de anställda, klienten och vid behov med anhöriga. Efter en 
allvarlig negativ händelse som orsakat ersättningsbara skador informeras klienter eller de anhöriga om hur ersättning 
kan ansökas. 
 
Ansvariga tjänsteinnehavare ansvarar inom sin region/enhet för att hantering av risker sker enligt föreskrifter. Ut-
bildning ordnas för ansvarspersoner enligt interna utbildningsstrategier, stöd och handledning fås av arbetar-
skyddschefen. 
 
På vilket sätt behandlas negativa händelser och tillbud på enheten och hur sker dokumenteringen?  
 
Händelser som påverkar enheten tas vid behov upp på interna arbetsplatsmöten. Dokumenteringen av olycksfalls-
tillbud, olycksfall och arbetsolyckor görs i den webbaserade tjänsten HaiPro. Vid tillbud eller negativa händelser 
som rör enskilda brukare, diskuteras situationen vid regionvisa tillbuds- och olycksfallsmöten. Dessa omfattar ge-
nomgång och diskussion om förebyggande och korrigerande åtgärder. 
 
Korrigerande åtgärder 
För eventuella kvalitetsavvikelser, tillbud och negativa händelser fastställs korrigerande åtgärder som hindrar att 
liknande situationer upprepas i fortsättningen. Sådana åtgärder är bland annat utredning av orsakerna som ledde till 
situationen och därigenom en övergång till säkrare praxis. Även de korrigerande åtgärderna uppföljs, registreras och 
rapporteras. 
 
Korrigerande åtgärder genomförs enligt prioriteringsgrad i den utförda riskbedömningen samt ur det insamlade 
materialet i HaiPro-rapporter och resultaten av de regionvisa behandlingskonferenserna.  Återgärderna dokumen-
teras; tidsplanering, ansvarsperson och uppföljning antecknas.  
 
På vilket sätt reagerar man vid enheten på observerade kvalitetsavvikelser, tillbud och negativa händelser? 
 
Varje anställd har ansvar att rapportera om brister i kvaliteten, tillbud och negativa händelser. Bristerna diskuteras 
under interna arbetsplatsmöten. Varje arbetstagare har ansvar för att krav och målsättningar för kvalitet enhetligt 
efterföljs och i sista hand bär linjeledningens chef ansvaret för uppföljning samt ordnande av utbildning/fortbildning 
om situationen så kräver.  

 
På vilket sätt informeras personalen och andra samarbetsparter om förändringar i arbetet (inklusive observerade eller 
realiserade risker och korrigerandet av dem)?  
 
Ledande och ansvariga tjänsteinnehavare ansvarar inom sin region/enhet/verksamhetsform för ledning och sam-
ordning av verksamheten samt för den interna och externa informationen gällande förändringar i arbetet. 
Information kring enhetsförändringar kanaliseras via enhetschef eller regionchef till samarbetspartners och till de 
anhöriga. Förändringar gällande brukare, förmedlas via enhetschef eller kontaktperson. Större förändringar gäl-
lande brukare tas upp på nätverksmöten eller uppföljnings- och kartläggningsmöte kring den individuella planen. 
 
 
UPPGÖRANDE AV PLANEN FÖR EGENKONTROLL (3) 

http://www.awanic/
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Person/-er som ansvarar för planeringen av egenkontrollen 
 
Planen för egenkontroll uppgörs av respektive verksamhetsansvarig tillsammans med arbetstea-
met/personalgruppen. Olika delområden av egenkontrollen kan även ha egna ansvarspersoner. 
 
Vem har deltagit i planeringen av egenkontrollen? 
 
Grunden för egenkontrollplanen har uppgjorts av Kårkullas samarbetsorgan för substans- och kvalitetsfrågor.  
 
Kontaktuppgifterna till den som ansvarar för planering och uppföljning av egenkontrollen: 
 
Planerings- och uppföljningsansvariga för planen är respektive verksamhetsansvarig. 
 
Uppföljning av planen för egenkontroll (punkt 5 i föreskriften) 
 
Planen för egenkontroll uppdateras efter ändringar i verksamheten som anknyter till servicekvalitet och klientsä-
kerhet.  
 
På vilket sätt har uppdateringen av planen för egenkontroll ordnats vid enheten? 
 
Planen för egenkontroll genomgås årligen på enheten samtidigt med uppgörandet av riskbedömning och uppdate-
ring av räddningsplan.  
 
Offentlighet av planen för egenkontroll 
En uppdaterad plan för egenkontroll ska hållas framlagd vid verksamhetsenheten så att brukare, deras anhöriga och 
alla som är intresserade av enhetens egenkontroll kan läsa den utan att separat behöva begära detta.  
 
Var finns enhetens plan för egenkontroll framlagd? 
 
Kårkulla samkommuns plan för egenkontroll för utveckling av servicekvalitet bör finnas utprintade på enheten till 
allmänt påseende. Plan för egenkontroll gällande informationssäkerhetsrutiner finns tillgängligt på organisationens 
interna nät. 
 
 
KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER (4.2) 
Bedömning av servicebehovet 
Vård- och servicebehovet bedöms tillsammans med klienten eventuellt de anhöriga, närstående eller lagliga represen-
tant. Utgångspunkten för kartläggningen är personens egen uppfattning sina egna resurser och hur de kan stärkas. 
Vid utredningen av servicebehovet ska uppmärksamhet fästas vid att återställa, bevara och främja funktionsförmågan 
samt möjligheter till rehabilitering. Bedömningen av servicebehovet omfattar alla dimensioner av funktionsförmågan 
som består av fysisk, psykisk, social och kognitiv funktionsförmåga. 
 
På vilket sätt tas klienten och/eller de anhöriga och närstående med i bedömningen av servicebehovet? 
 
Brukaren och de anhöriga eller laglig företrädare deltar i uppgörandet av den individuella planeringen av service-
behov tillsammans med regional omsorgsbyrå och kontaktperson på enheten. Personal stöder brukarens delak-
tighet och självbestämmande på alla nivåer, enligt grundläggande principer 
 
Vård-, service- eller rehabiliteringsplan 
Vård- och servicebehovet antecknas i en individuell plan om klientens dagliga vård, service eller rehabilitering. Målet 
för planen är att hjälpa klienten att uppnå de mål som ställts upp för livskvalitet och förbättrad funktionsförmåga.  
 
På vilket sätt görs vård- och serviceplanen upp och hur sker uppföljningen av den? 
 
För varje brukare har kommunen uppgjort en serviceplan. Den ligger som grund för den individuella planen (IP) 
som uppgörs av Kårkulla. Den individuella planen uppgörs utgående från en bedömning av brukarens helhetssitu-
ation. Kontaktpersonen har en koordinerande roll i utredningsfasen, för övrigt görs planen i samarbete med perso-
ner i brukarens vardag. Information samlas angående brukarens önskningar och behov. Den individuella planen 
ger en helhetsbeskrivning av innehållet i den service brukaren erhåller. I planen beskrivs de vardagliga målsätt-
ningarna innehållande lång- och kortsiktiga mål både gällande boendet samt arbetslivs- eller livsorienterade verk-
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samhet. Den individuella planen följs upp beroende på brukarens situation. Tidpunkt för uppföljning antecknas i 
planen.  
 
På vilket sätt säkerställs att personalen känner till innehållet i vård- och serviceplanen och handlar enligt den? 
 
Ansvarig vårdare/kontaktperson deltar i möten kring uppgörande och uppföljning av personens individuella plan. 
Vårdare/kontaktperson delger information till personer som deltar i vården/omsorgen av brukaren om uppdate-
ringar eller nya överenskommelser kring brukarens vardag. Delgivning sker genom rapportering i den dagliga rap-
porten och vid behov, vid större förändringar, tas ärenden upp till diskussion på arbetsplatsmöte med enhetens 
team/personalgrupp. 
 
Bemötandet av klienten  
Stärkande av självbestämmanderätten 
Självbestämmanderätten är en grundläggande rättighet för var och en och består av rätten till personlig frihet, integri-
tet och säkerhet. Den har ett nära samband med rätten till privatliv och skydd för privatlivet. Personlig frihet skyddar 
människans fysiska frihet, men också rätten till fri vilja och självbestämmanderätt. Inom socialtjänsterna ska persona-
len respektera och stärka klientens självbestämmanderätt och främja klientens delaktighet i planeringen och genom-
förandet av servicen. 
 
På vilket sätt stärks olika delomården av brukarens självbestämmanderätt vid enheten, såsom rätten till privatliv, 
friheten att bestämma själv över sina vardagliga sysslor och möjligheten till ett individuellt liv enligt egna önskemål?  
 
Personal arbetar för att stärka brukares självbestämmande och öka deltaktighet med respekt för integritet och 
privatliv. Mätinstrument som används är bl.a. säsongssamtal, som brukaren har minst en gång per år tillsammans 
med sin kontaktperson på enheten. Samtalet dokumenteras och delges övrig personal för att gemensamt kunna 
arbeta gemensamt för att tillmötesgå och uppfylla önskemål. Ett socialpedagogiskt arbetssätt används för en indi-
vidcentrerad habilitering som stöder utveckling och samhällsdeltagande. Alla brukare ska ha möjlighet att uttrycka 
önskemål och ge respons på service. Husmöten är en kanal för att ge respons och uttrycka önskemål. Under 
husmöten delges brukarna aktuell information och har möjlighet att uttrycka sina åsikter. Samkommunen har även 
brukarråd, där brukare kan ställa upp i val och bli antagna genom röstning till rådet. I rådet diskuteras aktuella 
ärenden och utmaningar för att förbättra Kårkullas service. Kvalitetsmätningar görs årligen och sammanställs på 
basen av säsongssamtal tillsammans med brukare. 
 
Principer för begränsning av självbestämmanderätten 
Vården och omsorgen som ges en klient inom socialvården baserar sig i första hand på frivillighet, och utgångspunk-
ten är att service tillhandahålls utan begränsning av individens självbestämmanderätt. Det ska alltid finnas en 
lagstadgad grund för begränsande åtgärder, och inom socialvården kan självbestämmanderätten endast begränsas 
om klientens eller andra personers hälsa eller säkerhet riskerar att äventyras. Tillbörliga skriftliga beslut ska fattas om 
åtgärder som begränsar självbestämmanderätten. De begränsande åtgärderna ska genomföras enligt principen om 
lindrigaste åtgärd och på ett tryggt sätt med respekt för individens människovärde. 
 
Vilka principer om begränsande åtgärder har man kommit överens om inom verksamheten? 
 
I allt arbete utgår man ifrån att vidta förebyggande åtgärder. När begränsande åtgärder behöver vidtas, förordas 
tidsbundna beslut av enhetscheferna, enligt lagstiftning. Begränsande åtgärder vidtas endast om det är absolut 
nödvändigt, andra alternativ, lösningar och arbetssätt övervägs och prövas noggrant innan. Begränsande åtgärder 
tillämpas enligt lag om specialomsorger (381/2016) § 42 begränsande åtgärder. 
 
Diskutera på enheten och gör upp en intern anvisning: 
 
På personalmötena diskuteras kontinuerligt självbestämmanderätten samt delaktigheten 
 
Bemötandet av klienten 
Största delen av de klagomål som gäller socialtjänsterna handlar om att klienten upplevt osakligt bemötande eller att 
en situation av växelverkan med klienten har misslyckats. Klienten har rätt att framställa en anmärkning med anled-
ning av bemötandet till den som ansvarar för verksamhetsenheten eller till en ledande tjänsteinnehavare. Om tjänsten 
är baserad på ett upphandlingsavtal framställs anmärkningen till den myndighet som ansvarar för ordnandet av ser-
vicen. Vid enheten bör man dock även utan anmärkning uppmärksamma och vid behov reagera på osakligt eller krän-
kande beteende mot klienten. 
 
I planen för egenkontroll inskrivs på vilket sätt ett sakligt bemötande av klienterna säkerställs och vilket förfarande 
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som tillämpas om osakligt bemötande observeras. På vilket sätt behandlas en inträffad negativ händelse eller risksi-
tuation med klienten och vid behov med anhöriga eller närstående? 
 
Kårkulla samkommuns värderingar är grunden till ett gott bemötande. Med hjälp av ICDP- vägledande samspel, 
MAPA (Management of Actual or Potential Aggression), dagens omsorgskunskap och andra interna utbildningar 
får de anställda stöd i gott och sakligt bemötande. I samarbete med pedagogisk handledare, autismhandledare 
eller talterapeut kan ändamålsenlig beteendestödsplan uppgöras, uppföljas och utvärderas. Tillgängligt finns även 
en utrymmeskartläggning med hänsyn till sinnena samt anvisningar för utmanande situationer i samhället. Bruka-
ren ges tillfälle att framföra sina åsikter, och lösningar diskuteras, vid behov även med anhöriga om brukaren ger 
sitt tillstånd. Tillbud och avvikelser rapporteras och analyseras via HaiPro-tjänsten. Via Kårkullas hemsida kan 
brukare och anhöriga lämna in respons.  
 
Klientens delaktighet 
Klienternas och de anhörigas deltagande i utvecklandet av kvaliteten och egenkontrollen vid enheten 
En väsentlig del av utvecklandet av serviceinnehållet, kvaliteten, klientsäkerheten och egenkontrollen är att ta hänsyn 
till klienter i olika åldrar samt deras familjer och närstående. Eftersom kvalitet och god vård och omsorg kan betyda 
olika saker för personal och klienter är det viktigt att i utvecklingsarbetet utnyttja all respons som på olika sätt syste-
matiskt samlats in. 
 
Insamling av respons 
Hur deltar klienterna och deras närstående i att utveckla enhetens verksamhet, kvalitet och egenkontroll? På vilket 
sätt samlar man in respons från klienterna? 
 
Responsen kartläggs och följs upp genom säsongsamtal, husmöten, brukarråd och kvalitetsmätningar. Ifall bruka-
ren ger tillstånd kan anhöriga delta i uppgörande av den individuella planen (IP), eller andra nätverksmöten för 
brukaren. I enlighet med överenskommelser med brukaren, för egenvårdare/kontaktperson diskussioner med an-
höriga och har vid behov kontakt med enhetschef/regionchef. Anhöriga har möjlighet att ställa upp och påverka 
genom deltagande i regionvisa anhörigråd. Kvalitetsmätning ur anhörigperspektiv har gjorts vartannat år sedan 
2012. Respons kan även lämnas in anonymt eller med namn via Kårkullas hemsida som fritt formulerad eller rik-
tad. Responsen distribueras till ansvarig person och målsatt svarstid är beräknad till 14 dagar. 
 
Behandling och användning av respons i utvecklingen av verksamheten 
 
IMS (Integrated Management System) som är ett hjälpmedel för kvalitetsledningssystem används och beskriver 
organisationens processer. Processen för respons är följande: mottagaren av responsen meddelar vidare till an-
svarsperson. Verksamhetsansvarig mottar, behandlar och besvarar responsen. Via Kårkullas hemsida 
(www.karkulla.fi) kan vem som helst ge respons, såväl fritt formulerad som riktad respons. Responsen dokument-
eras i den webbaserade tjänsten Qpro (www.awanic.com), distribueras till rätt person (enligt uppbyggt organisat-
ionsträd), behandlas och besvaras inom 14 dagar. Kvalitetsutvecklaren tar del av inkommen och behandlad re-
spons som statistikförs i intern databas. Responsen används som grund för kartläggningen av behov för utveckl-
ingen av servicekvaliteten inom organisationen. 
 
Klientens rättsskydd 
 
a) Mottagare av anmärkningar 
 
Kontaktperson på enheten och eller annan personal, enhetschef, regionchef eller samkommunsdirektör. Respons 
och anmärkningar dokumenteras, behandlas och besvaras inom 14 dagar.  
 
b) Socialombudsmannens namn och kontaktuppgifter samt uppgifter om vilka tjänster som erbjuds 
         
Lokal socialombudsman;                        
ger information om klientens ställning och rättigheter enligt lagen, kan fungera som medlare i svåra fall som kräver 
utredning. 
 
Lokal patientombudsman; Birgitta Gran, 019-2892022 
Till patientombudsmannens uppgifter hör:  
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• Ge råd åt patienten gällande tillämpandet av patientlagen och ärenden gällande patientens rättigheter. 
• Ge råd och vid behov hjälpa patienten med eventuella klagomål. 
• Ge råd och vid behov hjälpa vid patientskadestånd och att söka om ersättningar. 
• Informera om patientens rättigheter och att främja rättigheterna för patienten och genomförandet av dem. 

c) Konsumentombudsmannens namn, kontaktuppgifter och uppgifter om vilka tjänster som erbjuds 
 
Konsumentrådgivning tfn: 029 553 6902, webbplats för ytterligare uppgifter: www.kkv.fi 

d) På vilket sätt behandlas anmärkningar, klagomål och andra tillsynsbeslut och hur beaktas de i utvecklingsarbetet? 
 
Anmärkningar och klagomål tas upp i arbetsteamet enhetsvis, beroende på ärendets art informeras regionchef. 
Ärendet utreds, dokumenteras och diskuteras tillsammans med brukaren och/eller de anhöriga.  
Kvalitetsutvecklaren tar del av inkommen och behandlad respons, vilken används som grund i kartläggningen av 
behov för utvecklingen av servicekvaliteten inom organisationen. 
 
e) Målsatt tid för behandling av anmärkningar 
 
Behandlingstid för anmärkningar är 14 dagar, dvs. respons besvaras inom två veckor.  
 
 
EGENKONTROLL AV SERVICEINNEHÅLLET (4.3) 
Verksamhet som främjar välbefinnande, rehabilitering och tillväxt 
 
a) Främjande av klientens fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmåga och välbefinnande 
 
Främjande av välmående sker genom bl.a. den individuella planen, utvärderingar av t.ex. psykolog/pedagog, ”ti-
diga tecken”-karläggning vid åldrande, konsultationer med experter och personal med specialkunnande, samt 
regelbunden uppföljning av läkare och sjukskötare. Brukarens kontaktperson ansvarar för att uppföljningar görs 
och dokumenteras. 
 
b) Ordnande av motion och fritidssysselsättning 
 
Personalen är lyhörd för brukarens eventuella fritidsintressen och önskemål för att kunna upprätthålla dessa i mån 
av möjlighet. Personal uppmuntrar till deltagande i nya aktiviteter och sociala situationer, i de fall brukarens väl-
mående kan främjas genom dessa. Deltagande är frivilligt och planerande av eventuella aktiviteter anpassade för 
målgruppen/individen. Kårkulla samarbetar med lokala föreningar som t.ex. DUV (De Utvecklingsstördas Väl), 
medborgarinstitutet, arbetarinstitutet m.fl.  
 
I klienternas vård- och serviceplaner inskrivs mål som hänför sig till daglig motion, friluftsliv, rehabilitering och reha-
biliterande aktiviteter. På vilket sätt följer man upp hur målen uppfylls i fråga om verksamhet som främjar klienternas 
funktionsförmåga, välmående och rehabiliterande aktiviteter? 
 
Uppföljning av den individuella planen, säsongssamtal, nätverksträffar, personalmöten, samarbete med omsorgs-
byrån och EUC, samt anhörigkontakt och hänsyn till respons.  
 
Näring 
På vilket sätt följer man inom egenkontrollen upp klienternas tillräckliga närings- och vätskeintag samt nutritionskva-
litet? 
 
Varje enhet är ansvarig för ett balanserat och varierat näringsintag. Brukaren erbjuds stöd i att välja och planera 
kost som främjar den egna hälsan. Ordinarie personal introducerar praktikanter och vikarier. 
 
 

http://www.kkv.fi/
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Hygienpraxis 
Enhetens verksamhetsanvisningar och klienternas individuella vård- och serviceplaner ställer mål för hygienpraxis i 
vilka ingår att klienternas personliga hygien har ordnats samt att spridningen av smittsamma sjukdomar hindras. På 
vilket sätt följer man upp den allmänna hygiennivån vid enheten och hur säkerställer man att hygienpraxis som mots-
varar klienternas behov genomförs enligt givna anvisningar och enligt klienternas vård- och serviceplaner? 
 
Städning av allmänna utrymmen, toalett och sanitetsutrymmen görs av städare, som en köpt tjänst utifrån eller 
internt. Utrymmen och lägenheter städas tillsammans med brukare eller av vårdare. Samma praxis gäller skötsel 
av tvätt o.dyl. Handledning kring hygienfrågor ges. 

Hälso- och sjukvård 
För att service ska kunna tillhandahållas på lika villkor ska varje enhet ha anvisningar om vilken praxis som tillämpas 
vid ordnande av tandvård och icke-brådskande och brådskande sjukvård för klienterna. Varje verksamhetsenhet ska 
även ha en anvisning för oväntade dödsfall. 
 
a) På vilket sätt säkerställs iakttagandet av de anvisningar som utfärdats om tandvård, icke-brådskande sjukvård, 
brådskande sjukvård och brådskande sjukvård samt oväntade dödsfall? 
 
Interna handlingsplaner och rådgivning kring inför döden och vid dödsfall finns. Inom vårdhemmet finns uppfölj-
ningsdokument kring tandläkarbesök och möjlighet till kontakt med intern sjukskötare. Inom öppenvård används 
lokal hälsovårdsstation för läkarbesök och tandvård. Kontaktperson och enhetschef ansvarar för uppföljning.  
 
b) På vilket sätt främjas och uppföljs hälsotillståndet hos klienter med kroniska sjukdomar? 
 
Uppföljning av brukarnas hälsotillstånd regelbundna läkarbesök, konsultation och/eller besök hos sjukskötare på 
HVC eller inom Kårkulla. 
 
c) Vem ansvarar för klienternas hälso- och sjukvård vid enheten?  
 
I första hand är det kontaktpersonen eller närvarande vårdpersonal, som ansvarar för brukarnas hälso- och sjuk-
vård. Enhetschefen har helhetsansvaret.  
 
Läkemedelsbehandling 
En säker läkemedelsbehandling bygger på en läkemedelsbehandlingsplan som regelbundet följs upp och uppdateras. 
I social- och hälsovårdsministeriets handbok Säker läkemedelsbehandling anges bland annat principerna för hur 
läkemedelsbehandlingen genomförs och ansvarsfördelningen i samband med den samt minimikrav som ska uppfyllas 
vid varje enhet som genomför läkemedelsbehandling. Anvisningarna i handboken gäller såväl privata som offentliga 
servicegivare som genomför läkemedelsbehandling. Varje enhet ska enligt handboken ha en utnämnd ansvarig per-
son för läkemedelsbehandling.  
 
a) På vilket sätt följer man upp och uppdaterar verksamhetsenhetens läkemedelsbehandlingsplan? 
 
Varje enhet har flera vårdare med läkemedelslov, varav en läkemedelsansvarig. Fortbildning och utbildning ord-
nas intern vart tredje år, för att säkerställa trygg läkemedelshantering. Läkemedelsplanen uppdateras vid behov. 
Kårkulla samkommuns läkemedelsplan är uppbyggd enligt social- och hälsovårdsministeriets direktiv ”Säker lä-
kemedelsbehandling: nationell handbok för genomförande av läkemedelsbehandling inom social- och hälsovår-
den” (Helsingfors. 2007)  
 
b) Vem ansvarar för läkemedelsbehandlingen vid enheten? 
 
Läkemedelsansvarig personal ansvarar för läkemedelsbehandlingen vid enheten. Varje enhet gör en egen en-
hetsspecifik läkemedelsplan enligt direktiv.  
 
Samarbete med andra servicegivare 
En klient inom socialvården kan behöva flera parallella serviceformer. För att den samlade servicen ska fungera och 
motsvara klientens behov måste servicegivarna samarbeta med varandra. Det är särskilt viktigt att kunskapsför-
medlingen mellan de olika aktörerna fungerar. 
 



 

9 

Hur ordnas samarbetet och informationsutbytet mellan de övriga servicegivare inom social- och hälsovården som 
ingår i klientens servicehelhet? 
 
Omsorgsbyrån och enhetschef ordnar nätverksträffar enligt behov, och upprätthåller samarbete mellan alla parter 
som deltar i vården om personen. 
 
Tjänster som produceras av underleverantörer (punkt 4.1.1 i föreskriften) 
På vilket sätt säkerställer man att de tjänster som produceras av underleverantörer motsvarar de krav som ställts på 
innehåll, kvalitet och klientsäkerhet? 
 
Fastighetsskötare kontrollerar byggnader och lägenheter regelbundet, i samarbete med övriga underleverantörer 
rörande fastigheten. Enhetschef koordinerar och följer upp att kontroller och standard stämmer överens med det 
avtal som uppgjorts. Mat- och livsmedelsleverans kontrolleras, enligt hygienföreskrifter av personal som mottar 
varor. Övriga kvalitetskontroller görs i samband med riskbedömningar.   
 
KLIENTSÄKERHET (4.4) 
Samarbete med säkerhetsansvariga myndigheter och aktörer 
Främjandet av säkerheten vid enheten förutsätter samarbete med andra säkerhetsansvariga myndigheter och aktörer.  
Brand- och räddningsmyndigheterna ställer sina egna krav och förutsätter bl.a. en utrymningsplan samt skyldighet att 
anmäla brandrisker och andra olycksrisker till räddningsmyndigheten. Klientsäkerheten tryggas för sin del också av 
förpliktelsen enligt lagen om förmyndarverksamhet att meddela till magistraten om en person som är i behov av in-
tressebevakning samt förpliktelsen enligt äldreomsorgslagen att anmäla om en äldre person som uppenbart är oför-
mögen att sörja för sin omsorg.  
 
På vilket sätt utvecklar enheten sin beredskap att förbättra klientsäkerheten och hur bedrivs samarbetet med andra 
säkerhetsansvariga myndigheter och aktörer? 
 
Varje enhet har uppgjort en egen räddningsplan som uppdateras årligen. All personal förbinder sig att läsa och 
handla enligt planen. Myndighetskontroller görs regelbundet, för bl.a. släckningsaparatur. Brand- och utrymnings-
övningar ordnas enhetsvis samt kontroll av larmband, larmtelefoner och eventuella larmklockor. Larmband är en 
central trygghet för många brukare. Avlyssning är möjligt vid t.ex. svår epilepsi, beslut för övervakning görs efter 
utvärdering och diskussion med brukare och de anhöriga. Riskbedömningen som görs årligen förebygger upp-
komsten av nya risker samt kartläggning av kritiska arbetsmoment.   
Den regionala omsorgsbyrån kontaktar brukarens hemkommun angående utredningar och förfrågningar/ önske-
mål. Kontakter till intressebevakare upprätthålls från enheten. Från kommunen kan göras besök i brukarens 
hemmiljö och daglig sysselsättning. 
 
Personal 
Antalet anställda i vård och omsorg, personalstruktur och principer för anlitande av vikarier 
Vid personalplaneringen beaktas den lag som tillämpas. Personalmängden beror på antalet klienter, deras hjälpbehov 
och på verksamhetsmiljön. Vid enheter som tillhandahåller socialtjänster är det särskilt viktigt att personalen har 
tillräcklig yrkeskompetens inom socialvård.  
 
Detaljerad personalstatistik och personalbokslut framkommer ur Kårkulla samkommuns årliga personalberättelse. 
Samkommunens personalstrategi består av byggstenarna ansvar och delaktighet, rättvisa och trygghet. Strategin 
innefattar att Kårkulla strävar till att vara en god arbetsgivare med yrkeskunnig och brukarinriktad personal som är 
motiverad och välmående. Personal som arbetar med direkt vårdkontakt är utbildad inom social- och hälsovård, 
t.ex. närvårdare, socionom, sjukskötare eller annan lämplig utbildning. 
 
 
a) Antal anställda inom vård och omsorg samt personalstruktur? 
 
På enheten finns 15 befattningar, varav 2 är halvtids- och 13 heltidsbefattningar. 
 
b) Vilka är enhetens principer för anlitande av vikarier? 
 
Inom samkommunen utgår antalet vikarier utifrån det verkliga behovet. Därför utvärderas vikariebehovet kon-
tinuerligt, t.ex. vid sjukfrånvaro, semester och moderskapsledigheter. Behövliga vikarier anställs via interna och 
externa kanaler. Materialbanken för öppna ansökningar, Kartaba, används delvis och enheterna har dessutom 
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egna uppgjorda vikarielistor som används vid brådskande behov. Längre vikariat lediganslås externt. Det läggs 
stor vikt vid att hitta behöriga vikarier för att säkerställa att båda personal och brukare känner sig trygga i arbets- 
och hemmiljön. 
 
c) På vilket sätt säkerställs tillräckliga personalresurser? 
 
Personalmängden beror på antalet brukare, behovet av stöd och handledning, verksamhetsmiljö och den service-
beställning som hemkommunen har gjort. Verksamhetsenheternas vårdtyngd analyseras centralt minst 1 gång per 
år utgående ifrån brukarnas vårdtyngd och fakturerade vårddygn. Vid uppgörandet av den årliga ekonomiplanen 
beaktas önskemål om tilläggspersonal i mån av möjlighet. Utgångspunkten är att personalresurserna ska vara 
fördelade enligt vårdtyngden så att alla verksamhetsenheter har tillräcklig personal. Styrande för personalresur-
seringen är den servicenivå som samkommunens medlemskommuner har beviljat. 
 
Principer för rekrytering av personal 
Personalrekryteringen styrs av arbetslagstiftningen och kollektivavtalen som fastställer arbetstagarnas och arbetsgi-
varnas rättigheter och skyldigheter. Särskilt vid rekrytering av anställda som ska arbeta hemma hos klienterna och 
med barn ska personernas lämplighet och pålitlighet säkerställas. Dessutom har samkommunen egna rekryterings-
principer som gäller personalstruktur och kompetens. Att öppet informera om dessa är viktigt både för arbetssökande 
och för de anställda inom arbetsgemenskapen. 
 
Kårkulla samkommun har 2014 tillsatt en marknadsförare samt regionala rekryteringsteam som aktivt arbetar för 
att marknadsföra Kårkulla samkommun som en attraktiv arbetsgivare och ge information om Kårkullas verksam-
het. Rekrytering av personal sker efter behovsutvärdering bland annat via organisationens hemsida och via offent-
liga arbets- och näringstjänster (www.mol.fi). Det finns färdigt uppgjorda uppgiftsbeskrivningar och annonsmallar 
där information inför rekryteringen framgår, bland annat behörighetskrav och språkkrav. Året runt kan dessutom 
personer som är intresserade av att arbeta inom samkommunen lämna in en öppen ansökan som sparas i en 
materialbank, Kartaba, tillgänglig för enhetschefer och regionchefer. Vikarier anställs ofta via materialbanken. 
Ordinarie tjänster och befattningar besätts efter att offentliga ansökningar inkommit, intervjutillfällen ordnats och 
utvärderats. Kårkulla samkommun prioriterar tillsvidareanställningar (86 % tillsvidareanställda 2015).  
 
 
a) Vilka är principerna för rekrytering av personal till enheten? 
 
I enlighet med de samkommunala principerna, nämnda i föregående punkt.    
 
b) På vilket sätt beaktas lämplighet och pålitlighet av personer som arbetar i klienternas hem och med barn? 
 
Vid rekryteringen värdesätts erfarenhet av liknande arbete och goda insikter i värderingar och principer i arbete 
med personer med specialbehov. Utgångspunkten är att samtliga anställda ska ha lämplig utbildning för arbet-
suppgiften, vara motiverade och visa gott bemötande av brukare. Om den sökande har uppgett referenser kontrol-
leras lämpligheten dessutom via dem. För personal som arbetar med barn under 18 år krävs uppvisande av straf-
fregisterutdrag. Anställningarna inleds med prövotid upp till hälften av anställningstiden, dock maximalt 6 måna-
der. 
 
En beskrivning av inskolningen av personalen samt fortbildning 
Personalen inom vård och omsorg vid verksamhetsenheten inskolas i klientarbetet, behandlingen av klientuppgifter 
samt i egenkontrollen. Detsamma gäller studerande som arbetar vid enheten samt anställda som länge varit borta från 
arbetet. Ledarskap och utbildning får ökad betydelse när arbetsgemenskapen lär sig en ny verksamhetskultur och ett 
nytt förhållningssätt gentemot brukarna och arbetet, till exempel när det gäller att stöda självbestämmanderätten och 
egenkontrollen. 
 
a) På vilket sätt ombesörjer enheten arbetstagarnas och studerandenas inskolning i klientarbetet, behandlingen av 
klientuppgifterna och datasekretessen? 
 
Enhetschefen ansvarar för enhetsintroduktionen. Handboken ”Så här jobbar vi på Kårkulla” samt utbildningen 
”Introduktion för nyanställda” är viktiga verktyg vid introduktionen. För varje studerande, praktikant och nyanställd 
utses en handledare som ansvarar för introduktionen i det praktiska arbetet och delgivandet av allt nödvändigt 
material. Det finns interna checklistor för introduktionen och en webbutbildning kring behandling av elektroniskt 
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material. Samtlig personal tar del av och förbinder sig till överenskommelserna i Kårkulla samkommuns datasä-
kerhetspolicy och i dokumenten ”Egenkontroll av socialservice” och ”Egenkontroll av informationssäkerhet”. 
 
b) På vilket sätt har fortbildningen ordnats för enhetens personal? 
 
Samkommunens fortbildning utgår ifrån social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer. Fortbildning ordnas 
enligt anvisningar i ”Kårkulla samkommuns personal- och fortbildningsplan” (extern utbildning, direktiv och fördel-
ning) och ”Kårkulla utbildar” (interna utbildningsmoduler). Enhetscheferna ges årligen möjlighet att föreslå kurser 
som personalen skulle ha nytta av. Största delen av utbildningarna erbjuds internt genom egenhändigt ledda kur-
ser eller genom externa leverantörer. Målsättningen är att samtlig personal ska kunna delta i utbildning tre dagar 
per år. Utvärdering av fortbildning/utbildning görs i samband med det årliga utvecklingssamtalet med den närmas-
te chefen. Utbildningen ”Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda” utgör en av grundpelarna i 
samkommunens utbildningsutbud. De anställda erbjuds en skräddarsydd utbildning och möjlighet att avlägga yr-
kesexamen. Årligen ordnas chefsutbildning för samkommunens enhetschefer med teman som chefens roll och 
funktion, allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, personalförvaltning och IT.  
 
Lokaler 
Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av de lokaler som används för verksamheten samt principerna 
för användningen av dem. I planen beskrivs bland annat praxis vid placeringen av brukare: till exempel hur brukarna 
placeras i olika rum och hur man säkerställer att deras skydd för privatlivet respekteras. Av planen framgår också hur 
besök av anhöriga och deras eventuella övernattning ordnas.  
- Vilka är enhetens gemensamma/offentliga lokaler och vem använder dem? På vilket sätt kan klienten 
(barn/unga/äldre) påverka inredningen av sitt rum/sin bostad? Används klientens personliga lokaler till annat ändamål 
om klienten är borta en längre tid? 
 
Principer för användningen av lokalerna 
 
Brukarna har egna rum och delar toalett/badrum med närmaste rumsgranne. Var och en har rätt att påverka in-
redningen i sitt rum. I de allmänna utrymmena vistas alla brukare. 

Hur har städning och tvätt av linne och kläder ordnats vid enheten? 
 
Brukarnas alla kläder tvättas på enheten, likaså allt linne, såväl brukarnas som enhetens. 

Tekniska lösningar 
Personalens och klienternas säkerhet tryggas med olika säkerhetskameror, larmapparater och lokaltelefoner. I planen 
anges bl.a. principer och praxis för anskaffning av säkerhetstelefoner till hemvårdens klienter samt den arbetstagare 
som svarar för instrueringen i deras användning och apparaternas funktionssäkerhet. 
 
På vilket sätt säkerställer man att de säkerhets- och larmapparater som klienterna har till sitt förfogande fungerar och 
att larm besvaras? 
 
Interna larmband testas årligen enhetsvist av personal eller anlitad service, enhetschef är ansvarig för att kontrol-
ler sker. Kontroller sker i samband med uppdatering av räddningsplanen på enheten. För brukare, om så krävs, 
finns möjlighet till övervakning, vilken säkerställer trygghet vid eventuella sjukdomsattacker. Säkerhetslarm och 
larmtelefoner för personal, testas av leverantören (t.ex. Securitas smarttelefoner). Vanliga telefoner ses över av 
enhetens personal. 
 
Anskaffning av produkter och utrustning för hälso- och sjukvård, handledning i användningen och service 
Vid socialvårdens enheter används en hel del olika instrument och vårdtillbehör som klassificeras som produkter och 
utrustning för hälso- och sjukvård.  
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På vilket sätt säkerställer man att de hjälpmedel som klienterna behöver anskaffas på ett tillbörligt sätt, klienterna 
instrueras i användningen av dem och underhållet fungerar? 
 
Utvärderingar och kartläggning av behövliga hjälpmedel kan göras av experter vid Kårkullas Expert- och utveckl-
ingscenter (fysioterapeut, talterapeut, musikterapeut och pedagogisk handledare) med ansvarig läkare, anhöriga 
och eller av brukarens angivna kontaktperson tillsammans med brukaren själv och enhetschef. Fysioterapeut eller 
annan personal internt eller via HVC hjälper personal att instruera brukaren i användning av hjälpmedlen.  
 
Namn och kontaktuppgifter på den person som ansvarar för produkter och utrustning inom hälso- och sjukvård 
 
Lokal hälsovårdsstation.  
 
Behandling av klient- och patientuppgifter 
Inom socialvården utgör klient- och patientuppgifterna känsliga, sekretessbelagda personuppgifter. Den registeran-
svariga ska i en registerbeskrivning ange varför och på vilket sätt personregistret behandlas och hurudana uppgifter 
som registreras. Klientens samtycke och uppgifternas användningsändamål anger olika aktörers rätt att använda 
klient- och patientuppgifter som införts i olika register. Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifterna om sig 
själv och vid behov yrka på rättelse av dem. Begäran om att få kontrollera uppgifterna och yrkandet på ändring kan 
framställas till den registeransvariga på en blankett. Serviceproducenten ska göra upp en plan för egenkontroll med 
tanke på informationssäkerheten, dataskyddet och användningen av informationssystemen i enlighet med 19 h § i 
lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007). 
 
a) På vilket sätt säkerställer man att verksamhetsenheten följer den lagstiftning som gäller dataskydd och behandling 
av personuppgifter samt de anvisningar och myndighetsbeslut som gäller vid enheten i fråga om registrering av kli-
ent- och patientuppgifter? 
 
Kårkulla har en uppdaterad Registerbeskrivning för klientregister (2016) samt en Egenkontrollplan kring informat-
ionssäkerhet och en Datasäkerhetspolicy. Även internt sammanställda manualer för elektroniska klientdatapro-
gram och webbutbildningar tillgängliga året runt.  
 
b) På vilket sätt inskolas personalen och praktikanterna i behandlingen av personuppgifter samt informationssäker-
heten och hur ordnas fortbildningen? 
 
Enhetschef eller ansvarig handledare introducerar och delger tillgängligt material kring säker informationshante-
ring, i samband med introduktion till enheten.  
 
c) Var finns enhetens registerbeskrivning och datasäkerhetspolicy framlagda till påseende? Om endast en registerbe-
skrivning har gjorts upp för enheten, hur informeras i så fall klienterna om de frågor som gäller behandlingen av upp-
gifterna? 
 
Registerbeskrivningar för klientregister och datasäkerhetspolicy finns tillgängliga på Kårkullas hemsida 
(www.karkulla.fi). 
 
d) Den dataskyddsansvariga personens namn och kontaktuppgifter 
 
Martin Nordman, 02 47 431 209 
 
 
 
 
 
 
 
SAMMANDRAG AV UTVECKLINGSPLANEN 
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Utvecklingsbehov som framkommit från klienter, personal och anhöriga samt via riskhanteringen tas vidare för be-
handling. Information om utvecklingsbehov inom servicekvalitet och klientsäkerhet för varje enhet kommer från flera 
olika källor. Inom riskhanteringsprocessen behandlas alla anmälningar om missförhållanden och utvecklingsbehov 
som kommit till kännedom, och beroende på hur allvarlig risken är kommer man överens om en plan för hur saken 
rättas till. 

 
GODKÄNNANDE AV PLANEN FÖR EGENKONTROLL  
(Planen för egenkontroll godkänns och fastställs av verksamhetsenhetens ansvariga chef) 
Ort och datum 
Karis 24.7.2020 
 
Underskrift och namnförtydligande 
 
Maria Gröndahl, enhetschef 
  


