
Handlingsplan Lex Sarah, Tullbackagården 
 

Område Åtgärd Planerad åtgärd Påbörjas Klart senast 

Ledning och styrning 
 
 

Förtydliga 
verksamhetsuppdrag 

Tillsammans med personalgruppen kommer 
verksamhetsuppdraget att gås igenom under 
planeringsdag  
 

2017-10-30 2017-12-11 
 

 Förtydliga verksamhetsmål 
 

Under planeringsdagen kommer 
verksamhetsmålen tas upp och förankras.  
 

2017-12-11 2017-12-11 
 

 Säkra god kvalité på 
verksamheten  
1)utforma mål (VAD ska uppnås)- 
ex, gemensamt arbetssätt, kanske 
mynnar ut i olika delmål. 
 
2)Strategier för att nå målen(HUR 
ska målen uppnås)- exempelvis 
arbetsbeskrivning- värdegrund – 
checklista ny medarbetare – 
egenkontroll (ex, vara på avdelningen 
och genomföra olika egenkontroller ex, 
journalgranskning - samtal med 
medarbetar/brukare/anhörig-)-enkäter 
- ha som punkt på dagordningen APT.  
 
3)Följa upp och utvärdera – Är vi 
på väg att nå målen eller inte? Om ja- 
fortsätt med samma strategier. Om nej 
– utveckla/utforma nya strategier för 

Se över de rutiner och riktlinjer som ska 
säkerställa god kvalité ex uppdragshandling för 
omvårdnadspersonal, kontaktmannauppdraget,  
 

1) Målen för 2018 kommer att utformas 
under planeringsdagen. 

2) Alla brukare har utsedd kontaktman 
. Alla brukare har upprättad och aktuell 
genomförande plan 
Checklistor för att säkerställa att 
praktiska rutiner. 
Planeringsverktyg för att säkerställa att 
insatser utifrån genomförandeplanen 
utförs 

3) Säkerställa målen för 2018 genom att 
följa upp dem under årets 
arbetsplatsträffar.  

4) Översyn av organisation i syfte att stärka 
det nära ledarskapet 

2017-10-19 
 
 
 
2017-12-11 
 
2017-10-04 
 
 
2017-10-04 
 
201-02-01 
 
 
2018-01-01 
 
 
2017-12-15 

2017-12-31 
 
 
 
2017-12-11 
 
2017-10-20 
 
 
2017-10-04 
 
2018-03-31 
 
 
2018-12-31 
 
 
201802-15 



att nå målen. – Följ upp och 
utvärdera efter en tid igen och 
igen, tills målen nås.  
 

Dokumentation och 
genomförandeplaner 
 

Säkerställ att all personal vet 
VAD som ska dokumenteras 
samt säkerställ att all personal vet 
HUR man använder VIVA.  
 
Enhetschef behöver säkerställa att 
all personal vet HUR 
genomförandeplaner upprättas 
samt att de efterlevs genom 
egenkontroll och uppföljning.  
 
Enhetschef behöver följa upp 
ATT dokumentation och 
genomförandeplaner följer de 
riktlinjer och förskrifter som 
finns. 

Utbildning i social dokumentation samt HSL-
dokumentation.  
 
 
 
Genomgång hur genomförandeplan upprättas 
görs tillsammans på arbetsplatsträff, individuell 
utbildning ges till de som är osäkra.  
 
 
 
Enhetschef följer upp genomförandeplaner 
individuellt  

2018-01 till 
2018-04 
 
 
 
2018-01 till 
2018-04 
 
 
 
 
2017-10-15 

Våren 2018 
 
 
 
 
Våren 2018 
 
 
 
 
 
Hösten 2018 

Rutiner 
 

Säkerställ att all ny personal 
introduceras likartat samt genom 
uppföljning:  

- Säkerställa att ny personal 
och känner till sina 
arbetsuppgifter samt 
verksamhetens rutiner 
 

Säkerställ genom uppföljning att 
all personal är väl medveten som 
sina arbetsuppgifter samt 
verksamhetens rutiner 

Checklista för att introduktion för nyanställda 
ska revideras 
 
Enhetschef följer upp varje nyanställning 
 
 
 
 
 
Enhetschef följer upp i samband med 
medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. 

2017-11-01 
 
 
2017-09-15 
 
 
 
 
 
Pågående 

2017-11-20 
 
 
Kontinuerligt 
 
 
 
 
 
Kontinuerligt 
 
 



Omgivning och 
organisation 
 

Säkra kontinuiteten av personal 
på avdelningen.  
 
 
Utvärdera arbetsfördelningsflödet 
på avdelningen. Få svar på: Hur 
går arbetsfördelningen till på 
avdelningen? 

Enhetschefen kan med hjälp av 
planeringssystemet styra kontinuiteten. Anställa 
på vakanta rader 
 
Utvärdering av arbetsflödet/arbetsfördelning på 
avdelningen görs via planeringssystemet och 
arbetsplatsträffar t ex ombudsfördelning. 

Pågående 
 
 
 
 

Våren 2018 
 
 
 
Hela året 

 


