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1 UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN 
Serviceproducenten 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite  

Y-tunnus 0216462-3 

Kokkola 

Verksamhetsenheten eller verksamhetshelheten 

Kronoby Hemvård 

Säbråvägen 4 

68500 Kronoby 

 

Serviceform; klientgrupp för vilken service produceras; antalet klientplatser 

Hemvård, Servicen produceras i huvudsak åt äldre och långtidssjuka i det egna hemmet. 

Chef Åsa Rönnqvist   

Telefonnummer 050-3105035 E-postadress asa.ronnqvist@soite.fi 

Uppgifter om verksamhetstillstånd  

Soite kan ordna klientens service som egen verksamhet, köpta tjänster eller med servicesedlar. 

Servicesedelproducenterna och tjänsterna som servicesedel kan beviljas för finns på sidan palse.fi.  

Sevicesedel används inom hemvården och för detta ansvarar servicesedelteamet som hör under 

servicehandledningen.  

Kontaktuppgifter: Serviceförman Marjo Kero-Järvilä, p. 044 7307616.  

Med servicesedel kan klienten skaffa social- och hälsovårdstjänster. Hen kan själv välja den 

serviceproducent som bäst svarar mot det egna behovet och som finns med i Soites register över godkända 

serviceproducenter.  Tjänsten som erhålls med en servicesedel är ett alternativ till den service som 

kommunen eller samkommunen tillhandahåller.  

I de situationer då hemvårdsservicen inte av någon anledning kan ordnas som egen service, kan hemvård 

anskaffas som köptjänst. Om köptjänst besluter chefen för serviceområdet. Via köptjänst köper kommunen 

service av en utomstående serviceproducent, av ett företag eller förening. Som köptjänst kan erbjudas i 

princip vilken kommunal social- och hälsovårdstjänst som helst. Servicen får ej bli dyrare för klienten än den 

kommunala servicen.  
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2 VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDEN OCH VERKSAMHETSPRINCIPER 

Verksamhetsidén och visionen inom verksamhetsområdet Vården och omsorgen  

VISION: Klienten i centrum – kunnandet och resurserna i bruk! 

VERKSAMHETSIDÉ: Servicen inom vården och omsorgen produceras högklassigt, med respekt för klientens 

självbestämmanderätt och i enlighet med likställighetsprincipen. Servicen hjälper klienten att klara sig 

självständigt samt stöder klientens delaktighet och funktionsförmåga. 

Målet är att klienten kan bo i sitt trygga och hinderfria egna hem med hjälp av stödtjänster och hemvård så 

länge som det är möjligt humant och inom ramen för resurserna. I varje enhet inom vården och omsorgen 

baserar sig vården och servicen på en individuell, resursorienterad vård-, rehabiliterings- och serviceplan 

enligt klientens/patientens behov. När klienten är igen i bättre skick bör hen ha möjlighet att övergå till 

lättare service. Verksamheten inom vården och omsorgen baserar sig förutom på normer också på 

kvalitetsrekommendationen för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen, samt på det nationella 

utvecklingsprogrammet för närståendevård, utvecklingsprogrammet för att förbättra äldres boende och på 

det nationella minnesprogrammet.  

Enhetens värden och verksamhetsprinciper 

RESPEKTFULLA MÖTEN 

I kund- och patientarbetet: 

 Vi bemöter klienterna i deras hem värdigt och respektfullt, samt tar hänsyn till deras levnadssätt 
och åsikter. 

 Vi tar i beaktande klientens självbestämmanderätt. 

 Vi utför våra uppgifter i klientens hem på ett lugnt och harmoniskt sätt. 

I personalledningen och det centrala arbetet: 

 Vi bemöter klienterna i deras hem värdigt och respektfullt, samt tar hänsyn till deras levnadssätt 
och åsikter. 

 Vi tar i beaktande klientens självbestämmanderätt. 

 Vi utför våra uppgifter i klientens hem på ett lugnt och harmoniskt sätt. 

   I samarbetet mellan organisationer samt i förvaltning och ledarskap: 

 Vi vill vara delaktiga och ha bra samarbete med alla instanser inom organisationen, samt med 
övriga samarbetspartners. 

 Vi bemöter våra samarbetspartners /arbetskompanjoner med vänlighet och respekt. 

ÖPPENHET 

I kund- och patientarbetet: 
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 Vi lyssnar, är öppna och ärliga i möten med våra klienter och deras anhöriga. 

 Vi respekterar och värdesätter klienternas önskemål och behov. 

 Vi tar öppet emot respons och försöker använda det i utvecklandet av verksamheten. 

I personalledningen och det centrala arbetet: 

 Vi samarbetar, respekterar och tar hänsyn till varandra. 

 Vi strävar till att föra en öppen dialog där vi obesvärat kan ge och ta emot respons. 

 Vi informerar varandra och håller varandra uppdaterade gällande olika ärenden. 

I samarbetet mellan organisationer samt i förvaltning och ledarskap: 

 Vi är öppna och flexibla gällande förändringar och vi vill utveckla vår enhet och vårt arbete. 

 Vi strävar till gott samarbete mellan personalen, förmannen och övriga samarbetspartners. 

DELAKTIGHET  

I kund- och patientarbetet: 

 Vi lyssnar på och tar i beaktande klienternas behov och önskemål i planeringen av vården. 

 Vi låter även anhöriga vara delaktiga i vården av våra klienter genom att låta dem bli hörda, samt 
genom ömsesidig information till varandra.  

 Genom ett rehabiliterande arbetssätt stöder vi klientens delaktighet i vården. 

I personalledningen och det centrala arbetet: 

 Vi har regelbundna teammöten inom teamen, samt med förmannen där vi öppet diskuterar och 
besluter om gemensamma saker som vi kan påverka. 

 Vi lyssnar och lär av varandra, samt deltar i utvecklingen av verksamheten inom enheten. 

I samarbetet mellan organisationer samt i förvaltning och ledarskap: 

 Personalen deltar i olika skolningar inom organisationen, samt ger feedback gällande dessa på 
enhetens möten. 

 Vi tar även aktivt del av Soites sociala nätverk och av den info som där finns tillgängligt. 
 

ANSVARSTAGANDE 

I kund- och patientarbetet: 

 Vi vårdar och tar hand om våra klienter ansvarsfullt och professionellt. 

 Vi ger vård med hög kvalitet och arbetar så kostnadseffektivt som möjligt. 

 Vid behov tillfrågas hjälp av ansvarsperson eller expert inom olika yrkesgrupper i planeringen och 
förverkligandet av klientarbete. 

I personalledningen och det centrala arbetet: 

 Vi uppmuntrar och stöder varandra för att orka och klara av vårt ansvarsfulla arbete. 

 Vi tar hänsyn till varandra, diskuterar öppet och försöker se till att alla trivs i arbetet. 
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 Alla ansvarar för sitt eget arbete och de ansvarsuppgifter man blivit ålagda, samt för 
vidarebefodran av information. 

I samarbetet mellan organisationer samt i förvaltning och ledarskap: 

 Vi samarbetar med olika instanser för våra klienters bästa, samt för att de skall kunna bo kvar i sitt 
eget hem så länge som möjligt.  

 Vi följer organistaionens verksamhetsprinsciper och mål. 

JÄMLIKHET 

I kund- och patientarbetet: 

 Vi behandlar våra klienter jämlikt och värdigt. 

 Vi tar hänsyn till klienternas behov och önskemål. 

 Vi respekterar varandra ömsesidigt. 

I personalledningen och det centrala arbetet: 

 Vi behandlar och bemöter varandra jämlikt och rättvist inom arbetsgemenskapen. 

 Vi strävar till en öppen och ärlig dialog där alla blir hörda och får meddela sina åsikter. 

I samarbetet mellan organisationer samt i förvaltning och ledarskap: 

 Vi samarbetar flexibelt med övriga instanser för att nå samma mål och för våra klienters bästa. 

 Vi värdesätter jämlik behandling i planering av verksamheten och i beslutstaganden.  
 

3 VERKSTÄLLANDE AV EGENKONTROLLEN 

RISKHANTERING 

Identifiering av risker och missförhållanden samt korrigering av dessa 

Identifiering av risker som äventyrar klient- och patientsäkerheten är utgångspunkten för planen för 

egenkontroll och för verkställandet av egenkontrollen. Om missförhållanden inte identifieras kan klient- 

och patientsäkerhetsrisker inte förebyggas och man kan inte ingripa planmässigt i redan existerande 

missförhållanden. Egenkontrollen baserar sig på riskhantering där riskerna som är förknippade med 

servicen samt eventuella risker för missförhållanden ska bedömas mångsidigt med tanke på den service 

klienten får.  

Riskerna kan till exempel orsakas av otillräcklig personaldimensionering eller en verksamhetskultur där en 

öppen säkerhetskultur inte stödjas tillräckligt. Risker kan orsakas av den fysiska verksamhetsmiljön 

(trösklar, apparatur som är svår att använda) och tillvägagångssätt som till exempel ogrundad begränsning 

av en klients självbestämmanderätt eller av uppförande klienter emellan. Risker är ofta summan av flera 

felaktiga handlingar. Förutsättningen för riskhantering är att enheten har en öppen och trygg atmosfär där 
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både personalen, klienterna och deras anhöriga vågar lyfta fram missförhållanden förknippade med kvalitet 

och klientsäkerhet. 

System och förfaringssätt inom riskhantering 

I riskhanteringen förbättras kvaliteten och klientsäkerheten genom att man redan på förhand identifierar 

de kritiska faserna i arbetet. Det är fråga om faser där det finns en risk för att de krav och mål som satts upp 

för verksamheten inte uppnås. Till riskhantering hör också planenlig verksamhet för att avlägsna eller 

minimera missförhållanden och de risker som konstaterats. Till riskhanteringen hör dessutom 

dokumentation av negativa händelser som skett samt att analysera dem, rapportera om dem och att 

genomföra fortsatta åtgärder. Chefen har ansvar för tillräcklig introduktionsutbildning för personalen 

särskilt när det är fråga om risker som gäller klient- och patientsäkerheten i verksamheten. 

Inom Kronoby hemvård har det gjorts en arbetsriskbedömning senast 14.6.2021 med hjälp av 

riskbedömningsprogrammet i Laatuportti. Riskbedömningen har gjorts tillsammans med representanter 

från alla yrkesgrupper inom hemvården (sjukskötare, närvårdare, hemhjälpare), serviceförman, samt 

representant från arbetsskyddet. I programmet har dokumenterats utvecklingsobjekt och på dessa har man 

reagerat. 

Vi följer Soites instruktioner och direktiv gällande infektioner t.ex angående covid-19 ( god handhygien, 

användning av olika slags skyddsutrustnig o.s.v.) All personal inom enheten har fått introduktion i corona 

våren/sommaren 2020 och alla ny anställda introduceras i detta vid inledningen av arbetsförhållandet.  

I samband med hembesök används blanketten-kontrollera hemmets säkerhet, som man går igenom vid 

hembesök. Ifall man under hembesök upptäcker ev. brister försöker man hitta på lösningar hur dessa kan 

åtgärdas.  

Enheten har en läkemedelsplan, som baserar sig på Soites läkemedelsplan. Läkemedelsplanen granskas och 

uppdateras årligen.  

Arbetsfördelning vid riskhantering 

Ledningen och cheferna har som uppgift att ge anvisningar i fråga om egenkontroll, att ordna egenkontroll 

samt att se till att de anställda har tillräckliga kunskaper om säkerhetsfrågor. Ledningen ansvarar för att det 

riktas tillräckligt med resurser till att trygga säkerheten i verksamheten. Cheferna har också huvudansvaret 

för att skapa ett klimat där man förhåller sig positivt till behandling av missförhållanden och 

säkerhetsfrågor. Riskhanteringen kräver aktiva handlingar av hela personalen. De anställda deltar i 

bedömningen av säkerhetsnivån och säkerhetsriskerna, utarbetandet av planen för egenkontroll samt 

genomförandet av åtgärder som förbättrar säkerheten.  

Till riskhanteringens natur hör att arbetet med den aldrig tar slut. Av hela personalen i enheten krävs 

engagemang, förmåga att lära sig av misstag och att leva i förändring, så att det är möjligt att erbjuda trygg 

och högklassig service. Expertisen hos olika yrkesgrupper kan utnyttjas genom att man gör personalen 

delaktig i planering, genomförande och utveckling av egenkontrollen. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74506
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Ledningsgruppen och säkerhetsarbetsgruppen för Mellersta Österbottens social- och 

hälsovårdssamkommun ger anvisningar om riskbedömning. Arbetsgruppen för kvalitet och patient- och 

klientsäkerhets utvecklar kvaliteten och klient- och patientsäkerheten, Serviceområdescheferna ansvarar 

för att ansvarsområdescheferna genomför riskhantering (riskhanteringspolitik) på de överenskomna 

tillvägagångssätten och de har fått introduktionsutbildning och utbildning i riskbedömning. Genom 

riskhantering försöker man identifiera, avlägsna och minska identifierade risker som är betydande för 

verksamheten.  

Riskhanteringsprocessen är i praktiken en process för att verkställa egenkontroll. Där inriktas 

riskhanteringen på alla delar av egenkontrollen. 

En lista över anvisningarna om att verkställa riskhantering/egenkontroll 

Livräddande förstahjälp med 3 års mellanrum 

Förstahandssläckning med 5 års mellanrum 

Läkemedelslov  med 5 års mellanrum 

Läkemedelsplanen uppdateras årligen 

Riskbedömning årligen eller vid förändringar i verksamheten 

Egenkontrollplan uppdateras årligen eller om verksamheten förändras  

Ikraftvarande apparaturregister 

Dataskydd och datasäkerhetskompetens uppdatering vartannat år 

Sjukfrånvarouppföljning enligt VARTU direktiv 

Fortbildningsskyldighet för personalen enligt behov 

Arbetshälsovårdens arbetsplatsutredning med 5 års mellanrum 

Identifiering av risker 

Laatuporttis HaVa (anmälan om riskfylld situation eller säkerhetsobservation) är ett 

rapporteringsförfarande för och ett datatekniskt redskap vid händelser som äventyrar patient- och 

klientsäkerheten. Personalen gör en elektronisk anmälan om alla tillbud och  avvikelser som skett en klient 

och skickar anmälan till sin närmaste chef för behandling.  

Också klienterna har möjlighet att göra en anmälan om en farlig incident via webbplatsen soite.fi.  

Missförhållanden, risker och kvalitetsavvikelser behandlas vid enheternas möten. 

Behandling av risker och missförhållanden som framkommit 

Till behandlingen av negativa händelser och tillbud hör korrigering och analys av dem samt rapportering om 

dem. Serviceproducenten har ansvar för att utnyttja informationen från riskhanteringen i 

utvecklingsarbetet, men de anställda har ansvar för att se till att ledningen får informationen. 
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 Till behandlingen av negativa händelser hör också diskussion om dem med de anställda, med klienten och 

vid behov med anhöriga. Om det sker en allvarlig negativ händelse med följder som måste ersättas, ges 

klienten eller de anhöriga information om hur de kan söka ersättning. 

Hur behandlar enheten negativa händelser och tillbud och hur dokumenteras de? 

Gällande Negativa händelser och tillbud görs en HAVA-anmälan via kvalitetsmodulen. Personalen fyller i en 

anmälningsblankett och riktar den till enheten där händelsen eller tillbudet härstammar. Serviceförmannen 

för enheten får ett meddelande via e-post och behandlar anmälan, samt begär vid behov tilläggsuppgifter. 

HAVA-anmälningar gällande negativa händelser behandlas av serviceförmannen tillsammans med 

personalen på enhetens möten och det utförs korrigerande åtgärder. Dokumentationen av dessa sker via 

HAVA-anmälningssystemet.  

Kontakt med klient och anhöriga tas så fort som möjligt efter en händelse och man kommer överens om ett 

passligt förfaringssätt. Man ger vid behov råd om hur klagomålsförfarandet går till samt ger vid behov 

kontaktuppgifter till social- och patientombudsmannen. 

Korrigerande åtgärder 

För kvalitetsavvikelser, missförhållanden, tillbud och negativa händelser fastställs korrigerande åtgärder 

genom vilka man ser till att situationen inte upprepas i fortsättningen. Serviceförmannen behandlar 

begynnelsevis alla HAVA-anmälningar i programmet för dessa. Anmälningarna går man sedan igenom på 

team möten med personalen och tillsammans funderar man på orsaken till händelsen, samt vilka åtgärder 

som redan vidtagits eller bör vidtas och eller vilka utvecklingsmöjligheter händelsen medfört. Dessa 

korrigerande åtgärder dokumenteras i programmet.  

Verkställande av korrigerande åtgärder 

Personalen och andra samarbetspartners informeras per e-post, vid möten och via Soitenet. Man kontaktar 

utomstående samarbetspartners vid behov.  

4 UTARBETANDE AV EN PLAN FÖR EGENKONTROLL 

Personen eller personerna som ansvarar för planeringen av egenkontroll 

Planen för egenkontroll utarbetas i samarbete mellan enhetens chef/chefen som ansvarar för servicen och 

personalen. De olika delarna av egenkontrollen kan också ha sina egna ansvarspersoner. 

Egenkontrollplanen har gåtts igenom med personalen och alla känner till den. Egenkontrollplanen finns 

synligt framlagt i alla Team på anslagstavlan, samt finns med som en del av introduktionsmaterial för 

nyanställda och studeranden i enhetens introduktionsmapp.  

Vem ansvarar för planeringen och uppföljningen av egenkontroll 

Åsa Rönnqvist, Serviceförman asa.ronnqvist@soite.fi p. 050-3105035 

mailto:asa.ronnqvist@soite.fi
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Säbråvägen 4, 68500 Kronoby 

Hur ser enheten till att planen för egenkontroll hålls uppdaterad? 

Planen för egenkontroll uppdateras en gång per år och vid behov oftare om verksamheten eller 
kontaktuppgifterna ändras. 

Offentligheten av planen för egenkontroll 

Planen för egenkontroll finns till påseende i enheten och på Soites webbplats på adressen www.soite.fi 

5 KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER 

Bedömning av servicebehovet 

Vård- och servicebehovet bedöms tillsammans med klienten och vid behov med hens anhöriga eller 

närstående eller hens lagliga företrädare. Utgångspunkten för bedömningen är klientens egen uppfattning 

om sina resurser och om stärkandet av dem. Vid utredning av servicebehovet fästs vikt vid att återställa, 

bevara och främja funktionsförmågan samt möjligheterna att bli rehabiliterad. En bedömning av 

servicebehovet täcker alla dimensioner av funktionsförmågan, dvs. fysisk, psykisk, social och kognitiv 

funktionsförmåga. Vid bedömningen beaktas dessutom riskfaktorer förknippade med de olika 

dimensionerna och som förebådar nedsatt funktionsförmåga. Det kan t.ex. vara fråga om ett instabilt 

hälsotillstånd, en svag näringsstatus, otrygghet, få sociala kontakter eller smärta.  

Hur bedöms en klients servicebehov - vilka mätare används vid bedömningen? 

Nya klienter tas emot via ansvarssjukskötaren till enhetens optimering. I detta skede har redan en 

begynnande kartläggning av klientens vårdbehov gjorts från det remitterande enheten. Hemvårdens 

sjukskötare utför följande vardag kartläggningsbesök till klienten för att vidare diskutera vårdbehovet och 

planera servicen. Man utgår från klientens egen upplevelse om vårdbehovet och jämför detta med 

hemvårdens kriterier enligt hemvårdens processbeskrivning. 

När en klient kommer första gången till hemvården inleds hemvård med en bedömningsperiod, vilken 

räcker i medeltal 4 veckor. Under bedömningsperioden bedöms klientens service och vårdbehov och det 

uppgörs en vård-, service- och rehabilteringsplan åt klienten, där klientens helhetsbehov av hjälp bedöms.  

I bedömningen av klientens funktionsförmåga och servicebehov används RAI-mätare. Bedömningen görs åt 

klienter med regelbunden hemvård med halv års mellanrum och i samband med uppdateringen av vård, 

service- och rehabiliteringsplanen. Dessutom görs en MNA bedömning (bedömning av näringstillstånd) x 1/ 

år. Åt tillfälliga hemsjukvårdsklienter görs en RAI-screener bedömning. 

Hur görs klienten och/eller hens anhöriga och närstående delaktiga i bedömningen av servicebehovet? 

http://www.soite.fi/
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Om klienten ger sitt samtycke kan man be en närstående delta i ett hembesök som överenskommits för en 

bedömning av servicebehovet. De närstående har en viktig roll i att beskriva klientens situation. De 

närstående ger ofta bakgrundsinformation till exempel om funktionsförmågan. 

Vård- och serviceplan 

Hur utarbetas och uppdateras vård- och serviceplanen och hur följer man med hur den förverkligas?  

Vård- och serviceplanen och rehabiliteringsplan utarbetas tillsammans med klienten/en närstående/hens 
företrädare. Planen ges till klienten och den uppdateras om klientens situation förändras eller minst en 
gång per halvår. En vård- och serviceplan är en redogörelse över klientens funktionsförmåga och resurser 
samt över gemensamt överenskomna ärenden och planerad hemvårdsservice. 
 
I planen dokumenteras också klientens egna mål och önskan för vården och rehabiliteringen. Bedömning av 
förverkligandet görs tillsammans med klienten i samband med uppdatering.  
 
Förverkligandet av vård- och serviceplanen följs med genom anteckningar i klient- och 

patientdatasystemet. 

Bemötande av en klient 

Stärkande av självbestämmanderätten 

Självbestämmanderätten är en grundläggande rättighet som alla har och som består av rätten till personlig 

frihet, integritet och trygghet. Nära förknippade med detta är rätten till privatliv och skydd för privatlivet. 

Personlig frihet skyddar förutom personens fysiska frihet även viljans frihet och självbestämmanderätten. I 

socialvården har personalen i uppgift att respektera och stärka klientens självbestämmanderätt och stödja 

hens delaktighet i planeringen och genomförandet av sin service.  

På vilket sätt stärks olika delar av klienternas självbestämmanderätt i enheten, t.ex. rätten till privatliv, 

friheten att själv bestämma över sina vardagliga sysslor och möjligheten till ett individuellt liv som passar 

en själv? 

Vården och omvårdnaden av en socialvårdsklient baserar sig i första hand på frivillighet. Utgångspunkten är 

att service genomförs utan att begränsa personens självbestämmanderätt. Inom socialvården kan 

självbestämmanderätten begränsas endast om en klients eller andra personers hälsa eller säkerhet annars 

kan äventyras. Det fattas erforderliga skriftliga beslut om åtgärder som begränsar självbestämmanderätten. 

Begränsningsåtgärder ska alltid genomföras enligt principen för lindrigast möjliga begränsning. De ska också 

genomföras tryggt med respekt för personens människovärde. I en klients vård-, service- eller 

rehabiliteringsplan görs dokumentation om praxis och utrustning för begränsning av 

självbestämmanderätten. 

Principer och praxis i fråga om självbestämmanderätten diskuteras både med klientens behandlande läkare 

och med anhöriga och närstående, och de dokumenteras i klientens vård- och serviceplan. 

Begränsningsåtgärder dokumenteras också i klienthandlingar. 
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Inom äldreomsorgen finns inga särskilda bestämmelser om begränsningsåtgärder. I vissa situationer 

används olika säkerhetsanordningar inom hemvården (trygghetstelefon, dörralarm, trygghetsspis osv.), 

med vars hjälp klientens trygghet säkras. Ibruktagande av dessa har överenskommits med klient och 

dennes anhöriga och om detta dokumenteras i patientdatasystemet.  

Sakligt bemötande av en klient 

Hur försäkrar man sig om att klienterna bemöts sakligt och hur handlar man om man lägger märke till 

osakligt bemötande?  

Varje anställd är skyldig att meddela sin chef om hen märker att en klient bemöts osakligt. 

(SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS, sosiaalihuoltolain § 48, § 49 velvoite). 

Arbetstagarnas anmälningsskyldighet enligt socialförsäkringslagen har de anställda instruerats om och 

direktiv för detta hittas via soitenetsidan.  

Dessutom används en blankett för respons på servicens kvalitet. Responsblanketten finns också på 

webbplatsen. 

Klienten och/eller hens företrädare kontaktas så snart som möjligt efter det skedda, och man reder ut 

situationen. Ärendet dokumenteras i patientdatasystemet. Vid behov ordnas en vårdpalaver för utredning 

av ärendet. 

En klient som är missnöjd med bemötandet har rätt att göra en anmärkning till enhetens ansvarsperson 

eller socialvårdens ledande tjänsteinnehavare. Vid behov kan en klient ta kontakt med social- och 

patientombudsmannen. Ärendet behandlas i enlighet med instruktionen gällande behandling av respons. 

Klientens delaktighet 

Klienternas och de anhörigas delaktighet i utvecklingen av kvaliteten och egenkontrollen i enheten 

Att ta hänsyn till klienter av olika åldrar och deras familjer och närstående är en väsentlig del av 

utvecklingen av servicens innehåll och kvalitet, klientsäkerheten och egenkontrollen. Eftersom kvalitet och 

god vård kan betyda olika saker för personalen och en klient är det viktigt att kunna utnyttja feedback som 

samlats systematiskt på olika sätt i utvecklingen av enheten. Klientens och de anhörigas delaktighet innebär 

att deras ståndpunkter och önskemål beaktas i alla situationer som är förknippade med service och 

utveckling av verksamheten. 

Att samla och behandla feedback och att utnyttja den i utvecklingen av verksamheten 

Soite har ett elektroniskt system för respons med hjälp av vilket all respons behandlas och statistikförs. 

Klienten kan ge respons direkt i responssystemet via webbplatsen soite.fi. Skriftlig klientrespons kan också 

lämnas in hos verksamhetsenheten. Skriftlig respons kan också ges till verksamhetsenheten i form av ett 

fritt formulerat brev. Klienten och anhöriga ger också  muntlig feedback i samband med hembesök per 

telefon eller epost.  
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Klientresponsen behandlas av enhetens chef. Ett svar ska ges skriftligt inom två veckor om klienten bett om 

svar på sin respons. Endast saklig respons behandlas. 

Varje år ordnas sk. klientfeedback veckor. Då samlas respons in mer systematiskt och effektivt. Personalen 

förser då klienterna med responsblanketter i pappersform, vilka klienterna fyller i och returnerar i slutet 

kuvert via personalen eller per post. De som vill, kan och har möjlighet kan även ge respons elektroniskt via 

soite.fi sidan.  

På vilket sätt utnyttjas respons i utvecklingen av verksamheten? 

Klientrespons behandlas, statistikförs och klassificeras i det elektroniska responssystemet. För de 

missförhållanden som observerats fastställs utvecklingsåtgärder som genomförs och dokumenteras i 

responssystemet.  

Vid enhetens möten går man igenom erhållen respons, och vilka ev. utvecklingsmöjligheter det finns, samt 

sedan bedöms hur man lyckats i utvecklingen av verksamheten.  

Klientens rättsskydd 

En socialvårdsklient har rätt till socialvård av god kvalitet och till ett gott bemötande utan diskriminering. En 

klient ska behandlas med respekt för hens människovärde, övertygelse och integritet. Beslut om själva 

vården och servicen fattas och genomförs medan klienten omfattas av servicen. En klient som är missnöjd 

med bemötandet eller kvaliteten på servicen har rätt att göra en anmärkning till enhetens ansvarsperson 

eller ledande tjänsteinnehavare. Vid behov kan en anmärkning också göras av klientens lagliga företrädare, 

en anhörig eller en närstående. Mottagaren av anmärkningen ska behandla ärendet och ge ett skriftligt, 

motiverat svar inom skälig tid. 

Mottagaren av anmärkningen Soite, Registraturen/Kirjaamo, Mariegatan 16-20, 67200 Karleby 

Socialombudsmannens kontaktuppgifter samt uppgifter om tjänsterna hen erbjuder 

Tina Sandström, social- och patientombudsman, tina.sandström@soite.fi, tfn 044 723 2309 

Social- och patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria. 

Socialombudsmannens verksamhet baserar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom 

socialvården (812/2000). Socialombudsmannens uppgift är att ge klienten råd i frågor kring bemötande, 

delaktighet, rättsskydd och tillämpning av socialvårdens klientlag. Socialombudsmannen fungerar som 

socialombudsman även i fråga om den socialservice som Soite köper. 

Socialombudsmannen ger handledning och råd om att lösa konfliktsituationer och ger råd i fråga om att 

anföra besvär över beslut. I motstridiga eller oklara situationer gällande socialservice lönar det sig att i 

första hand kontakta personalen eller den anställda som fattat beslutet om socialvård. 

Socialombudsmannen hjälper klienten med att göra en anmärkning om klienten upplever att hen blivit 

dåligt bemött eller att hen fått dålig service. 

mailto:tina.sandström@soite.fi
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Socialombudsmannen informerar om klientens rättigheter och arbetar för att främja och förverkliga 

klientens rättigheter. Ombudsmannen följer med utvecklingen gällande klienternas ställning och 

rapporterar årligen om den till kommun- och stadsstyrelserna. 

Syftet med lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) är vid sidan om allt 

annat att främja patientens rätt till god service och ett gott bemötande både inom offentlig och inom privat 

socialvård. Enligt 23 § i lagen har klienten rätt att göra en anmärkning om bemötandet till den som har 

ansvar för verksamhetsenheten eller till socialvårdens ledande tjänsteinnehavare. 

I lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) betonas patientens rätt till hälso- och sjukvård av 

god kvalitet. Enligt 10 § i lagen har en patient som är missnöjd med den hälso- och sjukvård som hen fått 

eller med bemötandet i samband med vården rätt att göra en anmärkning till den chef som ansvarar för 

hälso- och sjukvården. 

Social- och hälsovårdsväsendets blanketter för anmärkningar finns på webbplatsen soite.fi.   

Anmärkningarna riktas centraliserat till socialdirektören. Vid anmärkningsförfarandet finns det dock skäl att 

betona att klienterna bör alltid i första hand uppmanas att utreda situationen med personerna som 

behandlat hens ärende eller med chefen till dessa personer genast när det uppkommer problem. Om 

problemen inte kan lösas genom diskussion, ska verksamhetsenhetens personal och 

socialombudsmannen/patientombudsmannen hjälpa klienten med att reda ut problemen och vid behov 

med att göra en anmärkning. En korrekt behandling av anmärkningen hör till service av god kvalitet och 

utvecklingen av kvaliteten. När socialdirektören tagit emot en anmärkning, ger enhetens representanter sin 

egen redogörelse över ärendet innan ett svar ges på anmärkningen. 

Målet i tid för behandling av anmärkningar är 1-4 veckor 

6 EGENKONTROLL AV SERVICEINNEHÅLLET 

Verksamhet som stöder välbefinnande, rehabilitering och uppväxt 

Åt alla klienter uppgörs en individuell vård-, service- och rehabiliteringsplan, vilken görs upp tillsammans 

med klient och vid behov också med anhöriga. Som grund för planen används RAI-bedömningen och 

därifrån de uppgifter som berättar om klientens funktionsförmåga. I planen dokumenteras mål för t.e.x 

daglig rörelse, utevistelse, rehabiliterande verksamhet o.s.v. Dessutom dokumenteras mål som klienten 

ställt åt sig själv och uttryckt sig om. 

Hur främjas klienternas fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmåga och delaktighet i 

verksamheten? 

Klientens funktionsförmåga stöds med hjälp av ett rehabiliterande arbetssätt, man gör inte något för 

klienten som hen kan göra själv, utan man stöder och handleder klienten att använda egna resurser så långt 

som möjligt. I vårdarbetet förverkligar man regelbundet utarbetade rehabiliteringsplaner t.ex. genom 
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utevistelse med klienten. Tillsammans med klienten gör man vardagliga sysslor. Åt klienten ges 

uppmuntrande feedback. Klienten handleds till deltagande i hobby och klubbverksamhet om möjligt, ex. 

dagverksamhet. Klienten förses med nödvändiga hjälpmedel , med vars hjälp klientens funktionsförmåga 

och välmående stöds. 

Hur följer man med hur målen gällande klienternas funktionsförmåga, välbefinnande och rehabiliterande 

verksamhet uppnås? 

Klienternas funktionsförmåga och förändringar gällande detta bedöms b.l.a med en RAI-mätare. Vård- och 

service, samt rehabiliteringsplanen uppdateras minst x 2 / år, eller när funktionsförmågan eller 

förhållandena ändras. När det åt en klient planerats en viss rehabiliteringsperiod, bedöms målen för denna 

under perioden samt när perioden avslutats. 

Förverkligandet av målen bedöms även dagligen i samband med hembesök. Hembesök dokumenteras i 

Lifecare datasystemet, där alla som deltar i klientens vård kan läsa dokumenteringarna. 

Näring 

Klienternas näringstillstånd bedöms via RAI-programmet årligen med en MNA-mätare. Dessutom följer man 

med klienternas vikt regelbundet ca. en gång per månad eller vid behov. Olika tilläggs näringspreparat 

används vid behov. En näringsterapeut finns också tillgänglig inom Soite. 

Personalen följer med under hembesöken att klienter äter och hjälper till om det behövs vid måltider. En 

stor del av klienterna har måltidsservice och personalen hjälper endast till att servera detta. Vid behov 

hjälper man också till med att sätta fram morgon, -mellan och kvällsmål. 

Hygienpraxis 

Inom enheten följs Soites direktiv gällande infektioner. Personalen skyddar sig tillräckligt och 

ändamålsenligt i händelse av infektion i klientkontakter genom användning av b.la arbetsdräkt, 

skyddshandskar, skyddsförkläde, ansiktsmask, skyddsrock, skoskydd, skyddsvisir. I samband med hembesök 

följer personalen direktiven gällande aseptiskt arbetssätt och använder handdesinfektionsmedel samt vid 

behov skyddshandskar. I vårdarbetet ansvarar varje vårdare för att inte i klientkontakter använda ringar, 

klockor, piersing och inte långa naglar. Vid epidemier förstärks och effektiveras infektionsskyddet och 

information om detta finns till förfogande åt personalen. Personalen utför skolningar gällande hygien och 

aseptik. Riskavfall förstörs ändamålsenligt. 

Man försöker förebygga och förhindra smittosamma infektioner och sjukdomar enligt direktiv från 

infektionsenheten. Ifall att en klient misstänks ha en smittosam sjukdom, tas nödvändiga prov så fort som 

möjligt och det inleds en relevant isolering. Vid en epidemi delas personalen i mån av möjlighet och vid 

behov upp, så att endast en del av personalen besöker klienter med infektion. 
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Vid behov handleder  och hjälper personalen en klient gällande hygienärenden i enlighet med vård- och 

service, samt rehabiliteringsplanen. Åtgärder gällande hygien dokumenteras i klient- och 

patientdatasystemet.  

Personalen vaccineras årligen mot influenssa. Dessutom får personalen övriga nödvändiga vacciner via 

företgashälsovården. 

Hälso- och sjukvård 

Icke brådskande sjukvård förverkligas enligt plan av enhetens och teamets sjukskötare. Enheten har en 

ansvarsläkarservice som tillhandahålls av Pihlajalinna och därifrån har enheten fått anvisningar och direktiv 

gällande olika sjukvårdskrävande situationer.  

Ifall klientens tillstånd vid hembesök kräver omedelbar sjukvård, kontaktas nödcentralen direkt. Ifall 

klientens tillstånd inte är akut kontaktas under tjänstetid Pihlajalinnas egna ansvarsläkare eller bakjouren 

för att få fortsatta vårddirektiv. Utanför tjänstetid kontaktas Pihlajalinnas bakjour.  

Vid plötsligt dödsfall har Pihlajalinna direktiv som finns tillgängliga inom enheten. Under tjänstetid tas 

kontakt med den egna ansvarsläkaren och utanför tjänstetid med bakjouren.  

Gällande klienternas tandvård har klient/anhörig/personal möjlighet att kontakta hälsocentralens 

tandklinik. 

Klientens hälsa medföljes i samband med alla hembesök och vid behov kan Pihlajalinnas ansvarsläkare 

kontaktas gällande klientens hälsotillstånd. Sjukskötarna konsulterar ansvarsläkaren regelbundet x 1  vecka 

och vid behov bakjouren vid mer brådskande ärenden. Ansvarsläkaren utför närronder regelbundet i varje 

team med 1-2 månaders mellanrum, och då kan läkaren göra hembesök till klienten. Videomottagningar 

har tagits i bruk sedan år-2020. 

Läkemedelsbehandling 

Läkemedelsbehandlingen i enheten baserar sig på enhetens plan för läkemedelsbehandling som 

uppdateras regelbundet. Planen för läkemedelsbehandling är en del av introduktionen för personalen.  

För enhetens läkemedelsbehandling ansvarar Pihlajalinnas anasvarsläkare tillsammans med enhetens 

sjukskötare och närvårdare.  

Sektorsövergripande samarbete 

En socialvårdsklient kan behöva flera tjänster samtidigt och äldre klienters förflyttningar från en tjänst till 

en annan har visat sig vara särskilt riskfyllda. För att servicehelheten ska vara välfungerande ur klientens 

synvinkel och motsvara hens behov, krävs att tillhandahållarna av service samarbetar. Informationsutbytet 

mellan olika aktörer är särskilt viktigt. 
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Enheten samarbetar med övriga social och hälsovårdsaktörer. Genom samarbete försäkrar man sig om att 

klienten får kontinuerlig och mångprofessionell vård. Vi har ett gemensamt patientdatasystem ” LifeCare”, 

som säkrar informationsflödet samt kontinuiteten i vården. Samarbetet utförs via telefon och/eller via 

gemensamma vårdpalaver.  

7 KLIENTSÄKERHET 

Samarbete med säkerhetsansvariga myndigheter och aktörer 

Trygghetstelefoner och brandvarnare kontrolleras regelbundet. Man beaktar klient- och patientsäkerheten 

i samband med hembesök. Klientens hem granskas med hjälp av blanketten-kontrollera hemmets säkerhet. 

Fel och Brister åtgärdas och vid behov utses ansvarspersoner. Klientsäkerheten förbättras också med hjälp 

av behövliga hjälpmedel. Läkemedel förvaras i låsbara skåp, likaså klienternas nycklar, både i klienternas 

hem och vid hemvårdsbyråerna. Vid delning av läkemedel används dubbelkontroll. Personalens kompetens 

upprätthålles genom tilläggsutbildningar såsom Livräddande FHJ, Förstahandssläckning, 

läkemedelsskolningar osv. Pasi Paasila är Soites säkerhetschef. Riskbedömning görs tillsammans med 

arbetsskyddet. Man reagerar på avvikelser som framkommit via HAVA-anmälningar och 

utvecklingsåtgärder vidtas för att göra verksamheten tryggare. Personalen har laddat ner 112-appen i sina 

mobiltelefoner.  

Personalen 

Antalet vård- och omsorgspersonal, personalstrukturen och personalens tillräcklighet samt principer för 

anlitande av vikarier 

Vilket är antalet vård- och omsorgspersonal och personalstrukturen i enheten? 

Kronoby hemvårds ordinarie personal består av  26 närvårdare, 4 hemhjälpare och 8 sjukskötare, 1 

ansvarssjukskötare och 1 serviceförman. 

Vilka är principerna för anlitande av vikarier? 

Till långvarigare vikariat ss. moderskaps- och vårdledigheter, semestrar, långvariga sjukledigheter och 

övriga längre vikariat skaffar serviceförmannen vikarier. 

För kortvariga och plötsliga frånvaron används i första hand Rekryteringsenhetens personal (sissina) och 

bokning av dessa sköts via enhetens ansvarssjukskötare som också fungerar som enhetens optimerare. Ifall 

dessa ej finns tillgängliga anställs utomstående korttidsvikarier. 

På vilket sätt försäkrar man sig om att personalresurserna är tillräckliga? 

Vi strävar till att planera tillräcklig mängd personal som svarar mot mängden klienter till alla arbetsskift. 

Bristen på och tillgången till olika slags vikarier är en utmaning. Via Soites rekryteringsenhet har vi tillgång 

till sk. sissi-personal som vikarier vid plötsliga frånvaron. 
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Principerna för rekrytering av personal 

Vilka principer gäller vid rekrytering av personal till enheten? 

Rekryteringen av personal styrs av arbetslagstiftningen och kollektivavtalen. I dessa fastställs både 

arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter. Man beaktar särskilt lämplighet och 

pålitlighet när man rekryterar personal som arbetar i klienternas hem.  

Till tillsvidare gällande arbetsförhållanden anställs endast kompetent social- och hälsovårdspersonal och 

dessa bör helst ha erfarenhet inom äldrevården. Social- och hälsovårdsstuderande kan anställas som ex. 

semestervikarier med tidsbundna arbetsavtal när de har tillräckligt med studiepoäng och innehar 

studierätt. Personalen bör ha körkort och egen bil till sitt förfogande för att kunna genomföra hembesök. 

På vilket sätt beaktar man lämpligheten och pålitligheten särskilt hos personer som arbetar i klienternas 

hem och med barn när man rekryterar personal? 

I en rekryteringssituation kontrolleras den sökandes identitet, arbetserfarenhet och skolbetyg och/eller 

studieprestationer. Behörigheten hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården 

kontrolleras i JulkiTerhikki-/JulkiSuosikki-registret: Målet är att försäkra sig om att den som rekryteras har 

den behörighet och kompetens som krävs och/eller tillräcklig arbetserfarenhet för uppgiften. I 

arbetsavtalet för ny personal antecknas prövotid, under vilken man följer med den nyanställdas lämplighet 

och tillförlitlighet. 

En beskrivning av introduktionsutblidning och fortbildning för personalen 

Verksamhetens vård- och omsorgspersonal får introduktion i klientarbete, i att behandla klientuppgifter, i 

datsekretess och i att genomföra egenkontroll. Detsamma gäller också för studerande som arbetar i 

enheten och för anställda som varit länge frånvarande från arbetet.  

Hur sköts de anställdas och studerandenas introduktionsutbildning i klientarbete och i genomförande av 

egenkontroll. 

Inom enheten följer man Soites introduktionsmodell som antecknats i introduktionsplanen. Ett 

introduktionskort används som hjälp vid introduktion. Samkommunen har en webkurs i introduktion och 

denna utnyttjas. Inom enheten finns utvalda introduktionsansvariga i varje hemvårdsteam som 

introducerar ny personal i enlighet med introduktionskortet och går igenom praktiska saker gällande 

enheten. Enheten har en egen introduktionsmapp innehållande introduktionsmaterial som beskrivs i 

introduktionskortet. Ny personal och studerande bekantar sig också självständigt med b.l.a. enhetens 

egenkontrollplan och läkemedelsplan.  För läkemedelslov beställer serviceförmannen lösen till en nätkurs i 

läkemedelsbehandling. Läkemedelstent utför personalen under övervakade förhållanden. 

Kompetensprovet i läkemedelsbehandling utför personalen med någon av enhetens ordinarie sjukskötare 

som har rätt att ta emot kompetensprov i läkemedelsbehandling. Efter att personal uppvisat godkänt 

tentresultat och genomgått kompetensprovet i enhetens läkemedelsbehandling anhåller serviceförmannen 

om läkemedelslov av Soites ansvarsläkare.  
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Hur ordnas personalens fortbildning 

Inom hemvården har det utarbetats en skolningsplan och i enlighet med den deltar personalen i skolningar. 

I planen beaktas Soites strategiska mål, kompetensbehov och ex. behov och önskan om skolningar som 

framkommit i samband med utvecklingssamtal, auditeringar samt via kundrespons. Tilläggsskolningar 

meddelas om via Soites skolningskalender, vilken personalen själv kan följa med. Serviceförmannen följer 

med att skolningsskyldigheten fullgörs. 

Personalens anmälningsplikt 

Hur man ordnat personalens plikt att göra en anmälan om missförhållanden och om risker för 

missförhållanden i klientens service och hur behandlar man dessa anmälningar, samt information om hur 

korrigerande åtgärder genomförs i enhetens egenkontroll ( se kapitel 3 Riskhantering). 

I socialvårdslagen 1.1.2016 föreskrivs om den anställdas plikt 48 § och 49 § att omedelbart anmäla ett 

missförhållande eller risk för ett missförhållande som hen lagt märke till och som gäller genomförande av 

klientens socialvård. Med ett missförhållande menas  tex. osakligt bemötande, förolämpning i ord, brister i 

klientsäkerhet, misshandel och handlingar som på grund av kultur är skadliga för klienten. Även hot om ett 

missförhållande, som är möjlig eller som kan leda till ett missförhållande, bör anmälas. 

Med misshandel menas  fysisk, psykisk eller kemisk d.v.s orsakad av läkemedel förorsakad misshandel. 

Exempelvis att klienten blir knuffad, slagen eller hotad, utnyttjas fysiskt eller ekonomiskt, behandlas och 

tilltalas osakligt och kränkande eller det finns allvarliga brister i servicen och vården, samt gällande 

klientens ställning och rättigheter.  

Personalen meddelar både serviceförmannen och vid behov klientens anhöriga, intressebevakare eller 

serviceproducent gällande missförhållanden och klagomål. Ifall dessa kan korrigeras via hemvården , vidtas 

korrigerande åtgärder genast eller så fort som möjligt. ifall missförhållandet beror på ex. en annan 

producents verksamhet, följer hemvårdspersonalen efter anmälan med i samband med hembesök, att 

korrigerande åtgärder blir utförda.  

Verksamhetslokaler 

Kronoby Hemvårdsenhet finns placerad i tre olika kommundelar med hemvårdsbyråer i Kronoby, Terjärv 

och Nedervetil. Serviceförmannens kansli är placerad i Kronoby. Vid alla hemvårdsbyråer finns förutom 

teamrummen skilda rum för sjukskötare, pausutrymme, vc, och materialförråd. Vid Nedervetil 

hemvårdsbyrå finns dessutom ett skilt badutrymme för sådana hemvårdsklienter som ej har eller har 

komplicerade/riskfyllda bad utrymmen i sitt eget hem.  

Hemvårdsbyråerna städas 2-3ggr/vecka av en privat serviceproducent. En del av personalens arbetskläder 

är leasingkläder som tvättas x2/vecka via Kokkopesu.  
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Teknologiska lösningar 

I hemvårdens arbetsmobiltelefoner finns nerladdad 112-appen för ev. nödsituationer. vårdarna använder 

under klientbesöken mobiltelefon där det finns nedladdad ett optimeringsprogram. Dessutom finns det 

bärbara datorer.  

En del av hemvårdens klienter har virtuell Videovisit service och största delen har dosdispensering, samt en 

del har även en läkemedelsautomat för att trygga läkemedelsbehandlingen.  

Hur försäkrar man sig om att de säkerhets- och anropsapparater som klienterna har i personligt bruk 

fungerar och att larmen besvaras? 

Vårdarna testar regelbundet x 1/ månad att klienternas trygghetstelefoner fungerar, samt sköter också vid 

behov om b.l.a  att brandvarnaren testas. Trygghetstelefonerna testas också efter ev. storm eller vid 

nätverksavbrott. Fel och störningar rapporteras omedelbart vidare och man följer givna instruktioner.  

Trygghetstelefonalarmen går via tjänsteleverantörens (Stella) utsedda hjälpinstans. Inom enhetens alla tre 

hemvårdsteam finns en skild mobiltelefon för emottagande av trygghetslarm åt personalen gällande de 

klienter som har hemvården som hjälporganisation dag- och kvällstid. inom Kronoby hemvårdsområde 

finns ingen nattpatrull som tar emot trygghetslarm nattetid. Nattetid har därför våra klienter, anhöriga eller 

väktarfirma som hjälporganisation. En del  av hemvårdens klienter som har trygghetstelefon och som  bor 

vid seniorboendet Herbertshus i Kronoby har nattetid serviceboendet  Sylviahemmet som 

hjälporganisation.  

Namnet på och kontaktuppgifterna för personen som har ansvar för att säkerhets- och 

anropsapparaterna är funktionssäkra? 

För utrustningens tillförlitlighet ansvarar enhetens alla vårdare. Enhetens serviceförman är Åsa Rönnqvist, 

asa.ronnqvist@soite.fi, p. 050-3105035. 

Hälso- och sjukvårdens produkter och utrustning 

Hur ser man till att anskaffning, användarhandledning samt underhåll sköts korrekt i fråga om de 

hjälpmedel och hälso- och sjukvårdsutrustning som klienterna behöver? 

I samband med hembesök görs en kartläggning av hjälpmedlens behov och funktion. Klienten blir handledd  

i hur ett hjälpmedel används, och vid behov kan man också  fråga råd och handledning via 

hjälpmedelscentralen. Det finns också möjlighet att få hjälp av en fysioterapeut för bedömning, rådgivning 

och handledning av en klients hjälpmedelsbehov. 

I socialvårdsenheter används många sådana anordningar och mycket sådant vårdmaterial som klassificeras 

som produkter och utrustning för hälso- och sjukvård. Om praxisen förknippad med dessa föreskrivs i lagen 

om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010). Med produkter för hälso- och sjukvård 

avses instrument, apparater, anordningar, programvara, material och andra produkter eller annan 

utrustning som används separat eller i kombinationer och som tillverkaren avsett bland annat för 

mailto:asa.ronnqvist@soite.fi
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påvisande, förebyggande, övervakning, behandling eller lindring av en sjukdom eller skada eller för 

undersökning eller ersättning av anatomin eller av en fysiologisk process. Produkter som används vid vård 

är bl.a. rullstolar, rollatorer, sjukhussängar, lyftanordningar, blodsocker- och blodtrycksmätare, 

febertermometrar, hörapparater, sårförband och dylikt. Ifall en apparat/utrustning inom 

hälsovården/hemvården orsakar en risksituation bör det göras en anmälan till Fimea så fort som möjligt. 

Inom hälsovårdens/hemvårdens enheter finns en apparaturregister. Olika mätare skickas regelbundet på 

service. Varje vårdare ansvarar själv för testning och service av sådan utrustning/apparatur som finns i 

hembesöksväskorna. 

8 BEHANDLING OCH DOKUMENTATION AV KLIENT- OCH 

PATIENTUPPGIFTER 

Dokumentation av klientarbete 

Hurudan introduktion får de anställda i dokumentation av klientarbetet?  

I samband med hemvårdens introduktion bekantar man sig också med klientdokumentation. Uppgifter från 

klientbesöken dokumenteras i Lifecare-patientdatasystemet, till vilken varje personal har individuella 

användarrättigheter och lösen. Dessutom har personalen skilda individuella användarrättigheter till 

ansvarsläkarservicens Acute-patientdatasystem. 

Hur försäkrar man sig om att dokumentationen av klientarbete sker utan dröjsmål och på korrekt sätt? 

Alla vårdare har till sitt förfogande en mobiltelefon, via vilken dokumentationen utförs under klientbesöket 

eller direkt efteråt.  

Hur försäkrar man sig om att enheten följer lagstiftningen gällande datasekretess och behandling av 

personuppgifter, de anvisningar som utarbetats för enheten och myndighetsföreskrifter?  

Alla anställda undertecknar en användarförbindelse där man går igenom det grundläggande om 

datasekretess och datasäkerhet. Dessutom ska personalen genomgå en webbkurs i datasekretess och 

datasäkerhet vartannat år och få godkänt i kursens tentamen.  

Dataskyddsansvariga och administratörer genomför loggövervakning med syfte att följa med att 

personuppgiftslagen, lagen om patientens ställning och rättigheter samt lagen om klientens ställning och 

rättigheter inom socialvården följs. 

Hur sköter man introduktionsutbildningen och fortbildningen för personalen och praktikanter när det 

gäller behandling av personuppgifter och datasäkerhet? 

Personalen uppdaterar vartannat år nätkursen dataskydd- och datasäkerhet. 
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Kursen och webbtentamen Dataskyddets ABC för personalen inom den offentliga förvaltningen 

(https://www.eoppiva.fi/koulutukset/dataskyddets-abc-for-personalen-inom-den-offentliga-

forvaltningen/) 

Namnet på och kontaktuppgifterna för den dataskyddsansvariga 

Satu Tikkanen, satu.tikkanen@soite.fi, tfn 044 723 2343   

 

 

9 SAMMANFATTNING AV UTVECKLINGSPLAN 
Utvecklingsbehoven som konstaterats i verksamheten. 

- Insamling av klientrespons-Personalen förser klienterna med feedback blanketter och samlar 

aktivt in skriftlig klientrespons under de årligen återkommande klient-feedback veckorna. 

Dessutom skall personalen/enheten också däremellan aktivt ta emot respons och ge klienterna 

möjlighet även däremellan ge både muntlig och skriftlig respons som behandlas inom enheten. 

- Ansvarsuppgifter-Personalens ansvarsuppgifter uppdateras och fördelas jämt mellan 

personalen, så att alla har minst en ansvarsuppgift 

- Regelbundna Team möten- Klienternas servicetimmar och besöksinnehåll uppdateras 

regelbundet och tillräckligt ofta för att klienterna skall få den serviceavgift och den service som 

det föreligger behov för i enlighet med hemvårdens kriterier. 

 

10 UPPFÖLJNING AV PLAN FÖR EGENKONTROLL 

Planen för egenkontroll godkänns och bestyrks av verksamhetsenhetens ansvariga chef. 

Ort och datum Kronoby 30.12.2021 

Underskrift Serviceförman Åsa Rönnqvist 
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