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 Ange datum. 

Kvalitetssäkring omvårdnadsförvaltningen i 
Phoniro Care   
  
Inledning   

  
Omvårdnadsförvaltningen arbetar med att göra egenkontroller och 
uppföljningar på olika nivåer i organisationen. För att säkerställa 
kvaliteten genom egenkontroller så görs det på individnivå och 
verksamhetsnivå.    

  
Samordnare SoL och biståndshandläggare - individnivå    

• Uppföljning av frånvaroperioder var tredje månad.   
• Uppföljning av avböjda besök i samband med individuppföljning eller 

vid identifierat behov.   
• Uppföljning av konsekventa avvikelser från beställning 

och genomförandeplan i samband med uppföljning av beslut.   
   
Kvalitetsutvecklare - alla utförare   

• Uppföljning av kvittenser varje månad.   
• Uppföljning av manuella förändringar (manuellt förlängda eller 

förkortade korrekt utförda besök per utförare), varje månad.   
• Uppföljning av personalkontinuitet varje månad.   

   
Samordnare SoL och kvalitetsutvecklare för hemtjänst  
samverkar och har regelbundna möten i början av varje månad för 
genomgång av sammanställt resultat från månadsuppföljning. 
Kvalitetsutvecklare kontaktar utförare med avvikelser. 
Samordnare SoL informerar vid behov berörd 
biståndshandläggare.   
 

Uppmärksammade avvikelser i Phoniro Care som inte 
meddelats av utföraren 

Steg 1   
• Kvalitetsutvecklare kontaktar utföraren. Uppmärksammade 

avvikelser beskrivs och en åtgärdsplan begärs.   
• Mail skickas med samma information med begäran om skriftliga 

åtgärder och en tidsplan som ska inkomma inom sju dagar.   
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• Uppföljning av godkända åtgärder sker inom tre månader 
av kvalitetsutvecklare.   

   
Avvikelser som kan medföra justering av ersättning   

• Förlängd besökstid - med mer än 3% av utförd omvårdnadstid där 
vidtagna åtgärder inte medfört förbättring.   

• Utföraren saknar kvittenser - mer än 10% av utförda insatser där 
vidtagna åtgärder inte medfört förbättring.   

• Andra uppmärksammade avvikelser, där utföraren inte har 
kontaktat kvalitetsutvecklare under månaden.   

   
Omvårdnadsförvaltningen åtgärdsplan vid 
justering av ersättning   

• Möte med kvalitetsutvecklare, samordnare SoL och controller när 
vidtagna åtgärder inte medfört förbättring.   

• Ekonomichef har dialog med utföraren och meddelar att justering 
av ersättning kommer att ske.   

• Controller justerar ersättningen nästkommande månad. �� 
  

  

När ingen märkbar förbättring skett efter en månad eller enligt 
överenskommelse, eller om avvikelserna 
återkommer inom 6 månader   

Steg 2   
• Ansvariga från utföraren kallas in för möte till Staben för 

kvalitetsutveckling.   
• En skriftlig överenskommelse med åtgärder, tidsplan samt 

konsekvenser undertecknas.   
• Åtgärdsplanen följs upp av kvalitetsutvecklare inom bestämd tid.   

   

Sker ingen märkbar bestående förbättring kan detta ge 
grund för hävning av avtalet   

   
Steg 3   

• Utföraren informeras muntligt och skriftligt.   
• Hävning av avtal sker efter omvårdnadsnämndens beslut.   
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