
1 (2) 
 2019-06-18 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Org.nr och webbplats 
Söderköpings kommun Kommunhuset 0121-181 00 212000-0464 
614 80 Söderköping Storängsallén 20 kommun@soderkoping.se www.soderkoping.se 
 

 

 
Sammanfattning uppföljning Vänsögårdens gruppboende 
 
Bakgrund 
I april 2018 gjordes en verksamhetsuppföljning på Vänsögårdens 
gruppboende. Vid uppföljningen uppmärksammades vissa brister och 
enhetschef lämnade i juni månad in en handlingsplan. En av bristerna 
som uppmärksammades var att möten med handläggare och boende 
samt uppföljningsmötet, inte var bra förberedda utifrån boendes och 
anhörigas perspektiv. Det fanns också brister i bemötandet av boende, 
där bl a en boende fick gå omkring och ”störa” andra boenden/anhöriga 
utan att personal uppmärksammade situationen. 
 
I samband med uppföljningen beslutades att göra en ytterligare 
uppföljning under hösten. Den uppföljningen genomfördes i mars i år. 
 
Syfte 
Syftet med besöket var att följa upp att verksamhetenen kommit tillrätta 
med de brister som framkom vid uppföljningen i april 2018.  
 
Metod och genomförande 
Uppföljningen aviserades via brev där syftet med besöket beskrevs. Vid 
besöket träffade vi två boenden, en och en, samt två personal. Intervju 
med enhetschef respektive LSS-handläggare genomfördes vid ett annat 
tillfälle. 
 
Bedömning 
Vi blev väl mottagna och besöket var bra förberett av personalen. Den 
boende som vid förra besöket, ”störde” boenden och anhöriga, var ute 
på promenad med en personal. 
Bristerna var gäller olika rutiner är åtgärdade. Däremot kvarstår 
bristerna när det gäller personalens arbetsmiljö och omvårdnaden om de 
boende.  
Arbetet som gjordes under hösten med stöd av Sententia har inte gett de 
effekter som förväntades/behövdes. 
 
Det åligger enhetschefen att följa upp resultatet av handledningen och 
se till att det skapas en bra arbetsmiljö för personalen och att de boende 
får god omvårdnad. Enhetschefens fokus har under hösten/vintern varit 
schemaförändringen, som har tagit mycket tid och energi.  Det har inte 
funnits tid och engagemang för att arbeta vidare med förändringen som 
påbörjades i samband med Sententias arbete. 
 
Nuvarande enhetschef slutar sin anställning till sommaren och den nya 
enhetschefen behöver dels få information om situationen på boendet, 
dels få stöd i att genomföra det förändringsarbete som är nödvändigt för 
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att skapa bra arbetsmiljö för personalen och goda levnadsvillkor för de 
boende. 
 
 
 
Elisabeth Andersson  Åsa Carlsson 
Sakkunnig   MAS 
 
 

 
 
  


