
Verksamhetsberättelse Attendo 2021 

Sammanfattning av året 

Hur har verksamheten sett ut och fungerat i stort? Har det skett några förändringar 
på ledningsnivå, eller andra väsentliga förändringar? Finns några särskilda 
utmaningar? 

På Attendo Hemtjänst Umeå riktas socialtjänstens omsorg mot att våra kunder får leva 

ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi verkar även för att ge möjlighet att leva och 

bo självständigt under trygga förhållanden samt att ge en aktiv och meningsfull tillvaro. 

Utöver SoL-insatser utför vi även hushållsnära tjänster, dessa tjänster utförs av vårt 

serviceteam som består av fyra medarbetare, anställda som lokalvårdare. 

Attendo Hemtjänst Umeå har under 2021 haft cirka 145 kunder med i snitt 3600 

biståndsbedömda timmar per månad.  

Verksamhetens ledning under 2021 bestod av tf verksamhetschef Lena Sjöström och 

två planeringsledare, Jessica Lundberg som ansvarar för område väst och 

serviceteamet samt Linnea Persson som ansvarar för område öst. Planeringsledarna 

har ansvar för den dagliga driften vad gäller planering och bemanning. De arbetsleder 

och coachar medarbetarna i arbetet hos våra kunder och har daglig kontakt med 

kunder, anhöriga, biståndshandläggare, hemsjukvården och sjukhuset för att 

kontinuerligt kunna följa upp förändringar och behov. 

Tobias Brännlund är kvalitetssamordnare samt skyddsombud. Tobias är delaktig på 

kvalitetsmöten varje månad där vi går igenom föregående månads avvikelser, 

arbetsmiljön samt riskanalyser. 

Med tanke på corona-pandemin har vi under 2021 haft en del utmaningar. Vi har aktivt 

arbetat med att ta fram nya rutiner, riktlinjer och arbetssätt som mer effektivt skyddar 

liv och hälsa bland våra kunder och medarbetare. Attendo vidtog tidigt åtgärder som vi 

i verksamheten har arbetat efter hela året. Attendo införde till exempel munskydd i 

alla omsorgsinsatser tidigare än myndigheternas rekommendationer och var först med 

metodiska hälsokontroller av medarbetare.  

Vi har utöver det arbetat med kontaktmannaskap, interna utbildningar och värderingar 

vilket har resulterat i en mycket välfungerande arbetsgrupp som utför vård och omsorg 

med hög kvalité till våra kunder. 
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Egenkontroll 

Har verksamheten genomfört några egna kvalitetsmätningar eller 
brukarundersökningar? Har resultatet från nationella brukarundersökningar 
analyserats i verksamheten? Vad har verksamheten noterat och vad har ni vidtagit 
för åtgärder utifrån resultaten? 

Verksamheten har utgått från den nationella brukarundersökningen och har inte utfört 

några egna brukarundersökningar under året.  

De frågor från nationella brukarundersökningen 2020 där andelen positiva svar var 

lägst är de frågor som vi har fokuserat på under året: 

- Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?

- Händer det att du besväras av ensamhet?

Då vi arbetar med människor kan det i verksamheten uppstå förändringar med kort 

varsel som påverkar den dagliga planeringen. För oss är det viktigt att vi hinner 

meddela kunderna om dessa förändringar som till exempel kan innebära att vi blir 

sena till ett planerat besök. Enligt den senaste brukarundersökningen är det något som 

vi inte alltid lyckas med att göra och vi har därför lagt fokus på att förbättra 

kommunikationen till våra kunder.  

Brukarundersökningen visade också att en del av våra kunder besväras av ensamhet. 

Under 2021 har vi tyvärr inte kunnat erbjuda de kundaktiviteter vi normalt sett har pga 

av pandemin vilket har försvårat arbetet. Vi uppmanar alltid våra medarbetare till att 

ge extra tid för socialt stöd när det finns möjlighet samt att informera kunderna om att 

ansöka om tid för socialt stöd vid behov. Vi har även arbetat med värderingar för att 

alla medarbetare ska kunna bemöta ensamheten på ett bra sätt. 

Övrigt kvalitetsarbete 

Beskriv hur ni i övrigt arbetat med det systematiska kvalitetsarbetet under året. 

För att utveckla och säkra kvalitén i verksamheten har vi på Attendo ett 

kvalitetssystem Attendo ADD som mäter kvalitetsindex för verksamheten. Indexet är 
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ett instrument som sammanställer ett antal parametrar för att mäta kvaliteten på våra 

verksamheter.  

Delarna som mäts är: 

- Synpunkter/ avvikelser 

- Särskilda händelser 

- Brukarundersökningen 

- Positiva händelser  

- Innovationer/ projekt 

- Årlig egenkontroll 

- Externa granskningar 

- Riskbedömningar 

De olika parametrarna är riktade på olika sätt och sammanställs för att löpande under 

året kunna följa kvaliteten på verksamheten. Attendo Umeå har under 2021 haft ett 

index på 100%. 

Verksamheten har utgått från den nationella brukarundersökningen och har inte utfört 

några egna brukarundersökningar under året.  

Under 2021 har vi arbetat med att förbättra kvalitén genom att vi har: 

- Arbetat med riskanalyser löpande under året

- Säkerställt att alla medarbetare känner till och följer alla lokala och regionala rutiner

- Granskat social journal och övrig dokumentation

- Tillsammans med skyddsombud haft månatliga kvalitetsgruppsmöten där vi gått

igenom månadens avvikelser 

- Jämfört verksamhetens resultat med öppna jämförelser med andra verksamheter på

äldre-guiden på socialstyrelsens hemsida. 

- Analyserat verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat

- Utfört egenkontroll

Personalomsättning 

12% personalomsättning 2021. 



4 av 5 

Tillsvidareanställd personal med godkänd vårdutbildning 

78% 

Andelen kvinnor respektive män 

73% kvinnor och 27% män. 

Kompetenshöjning 

Beskriv de kompetenshöjande åtgärder som vidtagits för personal och ledning under 
föregående år. 

Många utbildningar har under 2021 uteblivit på grund av conorna-pandemin. De 

kompetenshöjande åtgärder som vidtagits har berört kunskap inom covid-19 för att 

minska smittspridning och säkerställa en god och säker vård.  

Attendo tillhandahåller även olika webbutbildningar som gör att medarbetarna får 

möjlighet till kompetensutveckling vid behov. Det finns ett stort utbud av utbildningar. 

Bland annat utbildningar inom: 

- Basal hygien

- Demens

- Bemötande

- Social dokumentation

- Kvalitetsarbete

- Läkemedelshantering

- Kontaktmannaskap

På ledningsnivå har planeringsledare Linnea Persson gått utbildning som superuser. 

Detta för att få mer kunskap i systemen som vi arbetar i samt kunna stötta andra 

enheter. 
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Uppgiftslämnare 

Sanna Sandström 

verksamhetschef 

070-841 59 59

sanna.sandstrom@attendo.se 
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