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Sammanfattning – Uppföljningsrapport  
 
Lötgatan gruppbostad, oktober 2019 
 

Bakgrund 

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska insatser inom 

socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom LSS ska det 

finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet och kvaliteten i verksamheten 

ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

Lötgatan är en gruppbostad enligt LSS.  
Attendo LSS AB övertog driften, efter upphandling, med start från och med 2018-04-01. 
Gruppbostaden har totalt sex boendeplatser. 
 

När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat 

utförare ska kommunen, i enlighet med 3 kap. 19 § Kommunallagen, kontrollera och följa 

upp verksamheten. 

Metod och genomförande 

Verksamhetsuppföljningen på Lötgatan aviserades via brev till verksamhetschefen 
där syftet med besöket beskrevs och de frågeområden som skulle belysas vid 
platsbesöket presenterades. Även ett frågebatteri kopplat till HSL (Hälso- och 
sjukvårdslagen) bifogades och skulle besvaras av verksamheten innan planerat besök. 
 
2019-10-30 besökte sakkunnig Karin Johansson och MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) Åsa Carlsson verksamheten. Verksamhetschef, sjuksköterska och chef 
för hälso- och sjukvårdsorganisationen samt tre personalrepresentanter intervjuades. 
 
2019-10-16 skickades brev till de boende på gruppbostaden och till deras anhöriga 
och företrädare. Information om planerad verksamhetsuppföljning lämnades och 
med brevet bifogades en enkät att besvara.  
 
Enkätsvaren presenteras tillsammans med information om uppföljningsresultatet för 
boende, anhöriga och företrädare på ett informationsmöte 2019-12-09. 

Bedömning 

Lötgatan gruppbostad bedöms inte bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 

utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Bristerna bedöms delvis allvarliga då de funnits en 

längre tid utan att åtgärdas.  
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Verksamheten bedöms i övrigt bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Medarbetare 

och verksamhetschef uppvisar engagemang och en vilja till utveckling med fokus på 

kvalitetsförbättring. Verksamheten bedriver ett strukturerat arbete som utgår från en 

fastställd planering, ansvarsområden och skriftliga rutiner. Bedömningen är 

sammantaget att flera av de tidigare uppmärksammade bristerna, vid 

verksamhetsuppföljningen år 2018, har åtgärdats. Det fortsatt pågående 

utvecklingsarbetet bedöms i stor utsträckning motsvara behovet för att kunna 

säkerställa fortsatt kvalitetsutveckling i verksamheten.  

Utvecklingsbehov och förbättringsåtgärder 

En handlingsplan ska upprättas för att säkra nedanstående områden; 
 
Hälso- och sjukvård 

- Kommunikation och samverkan i hälso- och sjukvårdsfrågor ska säkras mellan chef, 

sjuksköterska, personal, boende och anhöriga på övergripande nivå samt på 

individnivå. 

- Sjuksköterska ska vara delaktig i bearbetning av hälso- och sjukvårdsrelaterade 

avvikelser. Att sjuksköterskan inte alltid får tillgång till och kan se de HSL-avvikelser 

som registreras i avvikelsemodulen (Treserva) ska åtgärdas. 

- Tydliggöra vem som ansvarar i verksamhetens hälso- och sjukvård.  

- Fast vårdkontakt ska utses alternativt tydliggöra när behov av fast vårdkontakt inte 

finns. 

- Läkemedelsgenomgång ska genomföras årligen på individnivå. 

- Verksamhetens läkemedelshantering ska ske enligt reglerande lagar och föreskrifter. 

Socialtjänst 

- Samverkan och samarbetet mellan personal och verksamhetschef och anhöriga samt 

företrädare behöver stärkas.  

Vidare kommunikationen mellan verksamhetschef, personal och sjuksköterska.  

 

Sammanfattande bedömning: Brister 

Verksamhetsansvarig ska senast 2020-01-31 inkomma med en handlingsplan utifrån 
uppmärksammade behov av åtgärder. 

 

 

 

Karin Johansson Åsa Carlsson 

Sakkunnig MAS 

 
 


