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1 UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN 
Namn: Hugo och Maria Winbergs stiftelse, Tunaberg seniorhem 

FO-nummer: 0101387–4 

Adress: Framnäsängen 4 Esbo 

Postnummer: 02230  Postort: Esbo  

Verksamhetsledare: Annika von Schantz tel. 040 537 0376,  annika.vonschantz@winbergs.fi 

Ansvarig sjukskötare: Lotta Eskola tel.040 594 4040, lotta.eskola@winbergs.fi 

Serviceform: Seniorhem för seniorer:  66 lägenheter + ett gästrum för intervallvård och för anhöriga. 

Uthyrning av lägenheter med möjlighet till skräddarsydd vård och service. 

Uppgifter om verksamhetstillstånd: Tillstånd för privat serviceboende för seniorer beviljat: 14.10.1997 

2 VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDERINGAR OCH VERKSAMHETSPRINCIPER 
Tunaberg förvaltar Hugo och Maria Winbergs testamente. Vi erbjuder boende, service och vård på svenska 
för äldre personer, i första hand för medlemmar i  
Esbo svenska församling. Vi är en ideell ej vinstdrivande organisation med uppgift att driva verksamhet på 
Tunaberg seniorhem och Tunaro vårdhem.  

I vår verksamhet värnar vi om livskvalitet, meningsfullhet och trygghet. Vi utgår ifrån respekt, 
professionalitet och hållbarhet. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi värnar om människan som en 
helhet, d.v.s. kropp, själ och ande.  

Hugo och Maria Winbergs stiftelse har tre kostnadsplatser: Tunaberg seniorhem, Tunaro vårdhem och 
Stiftelsen. 

3 GENOMFÖRANDE AV EGENKONTROLLEN 

Verksamhetsledaren ansvarar för verksamheten i sin helhet med stöd av den operativa ledningen. 
Verksamhetsledaren har tillräcklig utbildning och erfarenhet för att leda verksamheten. Hen övervakar att 
aktuella lagar efterföljs och uppdaterar vid behov olika tillstånd, plan för egenkontroll och ansvarar för att 
verksamhetsberättelse och andra dokument rapporteras till myndigheter. Hen ansvarar för att personalens 
kunnande, vidareutbildning, introduktion och verksamhet. Brister, riskfyllda situationer och 
förbättringsbehov rapporteras till verksamhetsledaren. Hen är anträffbar för seniorer, anhöriga och 
myndigheter. Klagomål och anmärkningar behandlas och svaras på. Ett elektroniskt 
klientdokumentationssystem används, där uppgifter om klienter förvaras enligt gällande direktiv.   

mailto:annika.vonschantz@winbergs.fi
mailto:lotta.eskola@winbergs.fi
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Den serviceproducent som ansvarar för den samlade servicen ansvarar även för kvaliteten hos den service 
som produceras av underleverantörer.  

Underleverantörer: 

Bonap Oy, Tapiolan Lämpö, Estlander, Aton Oy, Clean Kalle, Are Oy, Kaarna terveyspalvelut, Everon, Kanta 
Hämeen Tuoretukku, Add Secure oy, fysioterapeut Tiina Weber, frisör Regina Sandberg, fotvårdare Kari 
Mellavuo, Terveystalo och CC-tukku, Lassila & Tikanoja och HSY. 

En plan för egenkontroll har krävts av de serviceproducenter som tillhandahåller tjänster som 
underleverantörer. Alla underleverantörer har dock inte en Plan för egenkontroll.   Underleverantörernas 
verksamhetstillstånd granskas, gäller vårdservice.

För att säkerställa de köpta tjänsternas kvalitet och klientsäkerhet hålls regelbundna samarbetsmöten hålls 
med underleverantörerna. 

RISKHANTERING 

Identifiering av risker och missförhållanden och avhjälpande av dem 

Eventuella missförhållanden, avvikelser och risker rapporteras både muntligen och skriftligen till 

ledningsgruppen som vid behov rapporterar vidare till företagshälsovården, AVI eller Valvira.  

Enligt HMW Plan för Arbetarskydd görs riskbedömning varje år samt vid behov. Klienter och anhöriga 

uppmuntras att anmäla med låg tröskel missförhållanden till personalen, muntligt eller skriftligt. 

Avvikelser rapporteras, åtgärdas, förebyggs och uppföljs månatligen samt vid behov. Speciell 

uppmärksamhet fästs vid läkemedelsavvikelser, fall och psykiska och fysiska olägenheter. 

Kontaktuppgifter till personalen, ledningsgruppen samt till styrelseordföranden ges till alla seniorer vid 

inflyttningen samt finns tillgängliga i varje våning. Personalen håller regelbundet kontakt med seniorerna 

och de anhöriga. 

Eventuella tillbud eller missförhållanden behandlas och åtgärdas omgående med de inblandade genom 

öppen diskussion. Extra möten med vårdteamet, personalmöten och ledningsgruppen ordnas smidigt vid 

behov. Även myndigheter och räddningsverk kontaktas vid behov. Allt dokumenteras noggrant och en plan 

uppgörs för att förhindra att liknande händelser uppstår i fortsättningen. Alla avvikelser analyseras på 

personalmöten och det förs statistik angående avvikelser. Riskbedömning för fysiska, psykiska, fysikaliska, 

kemikaliska och biologiska, risk för olycksfall samt risk för arbetsolycksfall görs varje år.  

Korrigerande åtgärder dokumenteras i den elektroniska klientdatabasen, direktiv, personalmötesprotokoll, 

arbetarskyddsmötesprotokoll. En plan för uppföljning görs för varje avvikelse skilt. Årlig genomgång av 

direktiven. 
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4 UPPGÖRANDE AV PLAN FÖR EGENKONTROLL 

En plan för egenkontroll uppgörs av ledningsgruppen i samarbete med personalen. Uppdatering görs 
årligen samt vid behov. Planen finns tillgänglig i personalens kansli 

5 KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER 
Bedömning behovet av vård och service 

Många seniorer på Tunaberg är helt självständiga. Det eventuella vårdbehovet bedöms i samband med 

inflyttningen och uppföljs därefter under vårdmöte som ordnas vid behov, på basis av vårdpersonals 

bedömning eller enligt anhörigas eller seniorens önskan. Vid bedömning av vårdbehovet finns följande 

mätare tillgängliga: MMSE, GDS och Rava.  

Vårdplanen uppdateras kontinuerligt samt vid behov. Seniorer som köper omsorgspaket har alltid en egen 

namngiven vårdare och en vårdplan. 

Egenvårdaren ansvarar för att planen uppgörs och uppdateras. Under dagliga rapporter samt regelbundna 
möten delges alla i teamet information angående klienternas vårdplan.  

Vården och omsorgen som ges en klient inom socialvården baserar sig i första hand på frivillighet, och 
service tillhandahålls i princip utan begränsning av individens självbestämmanderätt. 

Seniorerna har rätt att välja själv om de köper vård och service av Tunaberg eller av kommunal eller annan 
privat tjänsteproducent. 

Aktuell lagstiftning följs. Seniorens självbestämmanderätt, privatliv, integritetsskydd, personlig frihet och 
okränkbarhet beaktas konstant. Hela personalen är införstådd, och senioren tillfrågas alltid innan 
åtgärder. Vårt fokus är alltid seniorens väl och vi är lyhörda vad gäller önskemål och vi gör vårt bästa för att 
förverkliga dessa med seniorens välbefinnande, trygghet och säkerhet samt god livskvalitet som 
målsättning. Vi erbjuder senioren möjlighet att uttrycka sin åsikt och sina önskemål.  

Vi stävar efter att minimera begränsande åtgärder. Vidtagande av begränsande åtgärder sker enbart vid 

absoluta behov, och enbart med tillstånd av läkare och då alltid med seniorens, personalens samt andra 

personers väl, hälsa, säkerhet och trygghet i fokus.   

Bemötande av klienten 

Inom organisationen är seniorernas välbefinnande, trygghet, värdighet och livskvalitet alltid i fokus och vi 

strävar till att garantera dessa. Arbetstagaren är skyldig att följa organisationens mission, värderingar och 

värdegrund i sitt arbete. Arbetstagaren är anmälningsskyldig om osakligt bemötande av senioren 

observeras. Om osakligt, kränkande bemötande gentemot senior uppdagas eller risksituation uppstått 

rapporteras detta omgående till enhetsansvarig. Utredning gällande ärendet inleds, alla parter hörs och 

skriftlig rapportering begärs. Ärendet diskuteras i ledningsgruppen och vid behov på styrelsemöte. 

Åtgärder vidtas i enlighet med besluts som gjorts. Ärendet behandlas även på personalmöte för att 

förhindra att något liknande upprepar sig. På Tunaberg gäller stiftelsens gemensamma Trivselregler. 

Upprepade brott mot trivselreglerna kan leda till uppsägning av arbetsavtal eller hyresavtal. 
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Klientens delaktighet 

Respons ges och fås under samtal, personlig kontakt med seniorer och anhöriga. Regelbundna 

trivselenkäter och trivselgruppsmöten i vilka seniorer och personal deltar samt under anhörigkvällar. 

Regelbundna kundnöjdhetsenkäter. Vi utvärderar den respons vi får och utvecklar vår verksamhet på basen 

av utvärderingen.  En trivselgrupp bestående av seniorer och personal sammankommer regelbundet för att 

diskutera önskemål och planera aktiviteter.  

Klientens rättsskydd 

Seniorerna har rätt till gott bemötande så att hans människovärde, övertygelse och integritet respekteras. 

Missnöje med vård- och servicekvaliteten eller bemötandet kan framföras med låg tröskel till 

verksamhetsledare och annan personal. Mottagaren av missnöjet får ett motiverat svar inom rimlig tid 

samt vid behov vidtas behövliga åtgärder för att avhjälpa missförhållandet. 

En anmärkning föranleder alltid en utredning. Anmärkningar behandlas i ledningsgruppen så fort som 

möjligt. Vid behov tas ärendet upp på styrelsemöte. Målsatt tid för behandling av anmärkningar är 1 månad 

Mottagare av anmärkningar: Verksamhetsledare, styrelseordförande. Kontaktuppgifter finns på 

www.winbergs.fi samt i infopärmarna. 

Socialombudsmannen Eva Peltolas kontaktuppgifter finns på anslagstavlan. Då Esbo stad beställer tjänster 

från sina kunder från Tunabergs seniorhemmet fungerar Eva Peltola som social och patientombudsman 

för dessa kunder.  

 Eva Peltola, PB 220, 02070 Esbo stad, tel. 09-816 51 032.  

Konsumentrådgivning: 029 505 3030 (måndag–onsdag, fredag 9–12, torsdag 12–15) 

6 EGENKONTROLL AV SERVICEINNEHÅLLET 
Säkerställande av daglig rörlighet, utevistelse, rehabilitering och rehabiliterande aktiviteter. 

Genom mångsidiga dagliga aktiviteter främjas seniorernas delaktighet, funktionsförmåga och 
välbefinnande. Genom uppmuntran och stöd till egen aktivitet och egenvård. 

Vi erbjuder regelbundet promenader i tryggt sällskap. Ledd gymnastik på olika nivåer erbjuds. Gymmet är 
alltid tillgängligt. Personlig handledning erbjuds. Mångsidiga kulturella aktiviteter samt mångsidig och 
varierande hobbyverksamhet. 

Vi följer upp seniorernas personliga resurser. Regelbunden rehabilitering enligt individuella behov. 

Rehabiliterande arbetsmetoder i ett mångprofessionellt arbetsteam. Noggrann dokumentering och 

utvärdering.  

http://www.winbergs.fi/
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Mångsidig näring 

Ett privat företag sköter om mathållningen. Kosten som serveras är lämpad för seniorer och är näringsrik 

och mångsidig. Seniorers önskemål, dieter och begränsningar beaktas.  

Seniorernas näringsintag övervakas diskret och uppföljs regelbundet genom viktuppföljning vilket 

dokumenteras. 

Hygienpraxis 

Hela personalen är utbildad i infektionsförebyggande och aseptiskt arbetssätt. Allmänna direktiv, 

hygienplan, för god hygien och handhygien finns till allas förfogande. Hygienansvarig är utnämnd och 

samarbetet med Esbo stads hygienskötare är kontinuerligt. Vi följer Esbo stads hygienplan och -direktiv. 

Instruktioner för åtgärder vid blodsmitta finns på väggen i kansliet. 

Genom kontinuerlig uppföljning av seniorernas hälsa uppföljs för att kunna reagera snabbt på symtom på 

infektion eller smittsamma sjukdomar. 

Städningen är delvis utlokaliserad. Den egna fastighetspersonalen har hand om en del av städningen. 
Klädvården sköts delvis av egen personal, en del är utlokaliserad. 

I samband med introduktionen ges handledning av hygienansvarig. 

Hälso- och sjukvård 

Seniorerna väljer själv om de anlitar kommunala eller privata läkare- och tandläkare, seniorerna får hjälp 

med detta vid behov. Tunabergs vårdteam förverkligar hälso- och sjukvård i enlighet med givna 

instruktioner. Tunaberg har ingen egen ansvarig läkare. Ickebrådskande och brådskande sjukvård ordnas 

vid behov årets alla dagar kl. 07.30-20:30, nattetid ordnar AddSecure detta.  

Kaarna terveyspalvelut Oy erbjuder läkarmottagning varannan vecka på Tunaberg. Tunabergs egna 

sjukskötare erbjuder sjukskötarmottagning varannan vecka. Mottagningen hålls i ett specifikt utrymme 

med möjlighet till handtvätt. Möjlighet att ta vissa blod- och urinprov erbjuds likaså.  Proven undersöks på 

HUSLAB. Utrymmet används för annan verksamhet övriga dagar. 

Ett mycket begränsat urval instrument används och desinficeras. 

Vid oväntade dödsfall följer vi Esbo stads anvisningar för förfarande vid oväntade dödsfall. 

Läkemedelsbehandling 

Enhetens plan för läkemedelsbehandling uppdateras årligen samt vid behov. Seniorernas egna läkare 

ansvarar för ordinering av läkemedel. Förverkligandet av läkemedelsbehandlingen sker av personal med 

läkemedelskompetens inom social- och hälsovården. Se Plan för läkemedelsbehandling. 
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Sektorsövergripande samarbete 

Tunaberg har inte tillgång till Kanta.fi eller annan dokumentation gällande seniorernas besök på 

hälsovårdscentral eller sjukhus. Via samarbetsmöten, telefonkontakt, epost får vi tillgång till information 

om seniorernas hälso- och sjukvård.  

7 KLIENTSÄKERHET 

Samarbete med säkerhetsansvariga myndigheter och aktörer 

Vi följer aktuella föreskrifter och lagar. Årlig brandinspektion, räddningsutbildning för personalen enligt 

myndigheternas rekommendationer, kontinuerlig uppdatering av räddningsplanen, enhetsspecifik 

räddningsplan. Sprinklersystem och brandalarm apparatur omfattar hela enheten, båda fastigheterna. 

Brandalarm apparaturen testas regelbundet. Den ena fastigheten har kameraövervakning. I båda 

fastigheterna finns befolkningsskydd. I arbetsteamet finns en utnämnd säkerhetsansvarig. 

Seniorernas intressen diskuteras i första hand med hen själv och eventuellt med anhöriga. I andra hand 

samarbete med intressebevakare och förfarande i enlighet med deras direktiv. Samarbete med de andra 

säkerhetsansvariga myndigheterna och aktörerna är kontinuerligt. 

Personal 

Den fastanställda personalen består av ansvarig sjukskötare, sjukskötare och 4 närvårdare. På stiftelsen 
finns dessutom fastanställd fastighetsskötare, ekonomiansvarig och verksamhetsledare som  

Principer för anlitande av vikarier 

Vi har en egen vikariepool som anlitas regelbundet. Vikariepoolen består av vårdpersonal samt 
studeranden inom social- och hälsovården. Samarbetet med läroanstalterna är kontinuerligt. 

Säkerställandet av tillräckliga personalresurser med hänsyn till klienternas servicebehov. 

Genom att kontinuerligt bedöma vårdbehovet och vid behov ta in mera personal. upprätthålla en 
kompetent vikariepool. 

Säkerställandet av organiseringen av de ansvariga personernas/närmaste chefernas uppgifter på ett sådant 
sätt att ansvarspersonerna har tillräckligt med tid att leda arbetet. 

Daglig genomgång av arbetsfördelningen. Ansvarig sjukskötare räknas inte in i den dagliga bemanningen. 
Vid behov kan arbetsuppgifter omfördelas smidigt. Ledningsgruppen sammankommer regelbundet, där 
utvärderas ansvarspersonernas tidsanvändning. 
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Säkerställande av tillräckligt antal anställda som arbetar i stöduppgifter och biträdande uppgifter. 

Största delen av stöduppgifterna är utlokaliserade till samarbetspartners. Daglig genomgång och 
fördelning av stöduppgifter. Alla i personalen har egna ansvarsområden.  Kontinuerlig bedömning av 
vårdbehovet samt gemensam utvärdering av arbetsuppgifterna inom teamet. 

Principer för rekrytering av personal till Tunaberg 

Vi anställer enbart kompetent personal med utbildning inom social- och hälsovården. Vid rekrytering 

kontaktas sökandes referenser och rätten att utöva yrket kontrolleras från JulkiTerhikki. Sökandes identitet 

kontrolleras. All nyanställd personal har 6 månaders prövotid. 

Introduktion personalen samt fortbildning 

Ny personal, samt studerande, förbereds utgående från Introduktionsplanen, samt genom effektiverad 
handledning under de första anställningsveckorna. Vid behov under en längre tid. Vi värnar om fortgående 
kollegialt stöd och mentorskap inom arbetsteamet. Mångprofessionellt samarbete förverkligas fortgående 
mellan personal, seniorer och anhöriga. Likaså befrämjande av delaktighet och gemenskap. Alla i 
personalen samt studeranden har undertecknat och förbinder sig till Tystnadsplikten. Varje studerande 
har en handledare. 

Inom organisationen satsar vi på fortbildning för personalen samt ständigt upprätthållande och 
förstärkande av yrkeskunnandet. Uppföljning och planering av fortbildning tas upp på det årliga 
utvecklingssamtalet. 

Personalens anmälningsskyldighet 

Arbetstagaren är medveten om sin anmälningsskyldighet vad gäller missförhållanden eller risker i 

vårdarbetet. Eventuella missförhållanden diskuteras omgående i arbetsgruppen. Utgående från aktuell 

lagstiftning meddelas myndigheter om eventuella missförhållanden som uppstått.  Arbetstagaren är 

medveten om att anmälan kan göras anonymt. Skriftliga direktiv uppgörs.

Oro över seniorers välbefinnande görs med orosanmälan till Esbo stad

Lokaler 

På Tunaberg seniorhem bor klienterna i egna hyreslägenheter. Lägenheterna uthyrs tomma och inreds 
med klienternas egna möbler. Lägenheten kan hyras möblerad som så önskas. 
Det finns 66 lägenheter, varav 62 är tvårummare på 36,5–40,5 kvadrat och 4 trerummare på 60,5 kvadrat. 
Lägenheterna är hinderslösa och utrustade med hjälpmedel. Lägenheterna har handikappvänliga kök. Alla 
lägenheter och övriga utrymmen har sprinklers. 
Vi erbjuder inte i första hand lägenheter på tredje våningen åt rullstolsbundna seniorer för att optimera 
brandsäkerheten. 
Klienterna på Tunaberg bor i sina egna hem och deras integritet och livssituation respekteras. Personalen 
har tillträde till seniorernas hem endast på basis av en gemensam överenskommelse.  

På Tunaberg seniorhem finns en stor och trivsam matsal där frukost, lunch och kvällsmål serveras. I 
matsalen ordnas även en del av våra aktiviteter såsom bingo och frågesport.  
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I matsalen och i de allmänna utrymmena ordnas regelbundet aktiviteter, andakter, bio, boksalong, skivråd, 
spelstunder mm samt en lanthandel.  
Både matsalen och de allmänna utrymmena kan hyras av seniorerna för privata tillställningar. 
Ett brasrum där klienterna erbjuds fotvård, fysioterapi och frisör- och barberartjänster finns tillgängligt. 
Även hobbyrum där pyssel anordnas samt konditionssal där ledd gymnastik, sittdans och 
konditionssalsträning är möjliga. Seniorerna har tillgång till konditionssalen enligt egen önskan. En 
handikappanpassad bastu finns. Seniorerna kan delta i en allmän bastutur eller gå till bastun på egen hand. 

Båda fastigheterna har tre våningar. I båda husen finns hiss. 

Trädgård med bärbuskar och fruktträd samt utesittplatser är tillgängliga för seniorerna. Aktiviteter ordnas 
utomhus i mån av möjlighet. Personalen har tillgång till arbetsrum och sociala utrymmen. 
Ingen använder eller har tillgång till seniorernas bostäder om hen är frånvarande. 

För sortering av allt avfall finns sju molockbehållare. Behållarnas tömning är utlokaliserad till HSY. 

Tekniska lösningar för seniorernas och personalens säkerhet 

Övervakningskameror finns vid utgångarna i Mariahuset. Alla ytterdörrar är låsta mellan kl. 20:30 - 07:30 

då personalen inte är på plats. Seniorerna får fritt komma och gå som de önskar. 

Trygghetslarmet kontrolleras då ny senior flytta in. Personalen dokumenterar utryckningarna AddSecure 

gjort kl. 20:30-07.30. 

Ansvarsperson: Ansvarig sjukskötare Lotta Eskola tel. 040 594 4040 lotta.eskola@winbergs.fi 

Produkter och utrustning för hälso- och sjukvård samt risksituationer 

Vid inflyttning samt vid behov får senioren och de anhöriga muntlig och skriftlig handledning angående 

trygghetslarmet. 

Alla tillbörliga anmälningar om risksituationer rapporteras till FIMEA.  
I användning av apparater och vårdtillbehör följer vi aktuell lagstiftning och föreskrifter. Alla i personalen 
är anmälningsskyldiga vad gäller risksituationer direkt orsakade av apparater och vårdtillbehör som 
används i vården. Risksituationer anmäls till utnämnda ansvarspersoner som sköter vidareanmälningar till 
myndigheter och tillverkare enligt behov. 

Enhetens säkerhets- och larmapparater kontrolleras och underhålls regelbundet. Larmapparaturen 
kontrolleras kontinuerligt. 
Seniorernas alarm kommer till en larmtelefon. Larmtelefonen bärs av vårdare kl. 07.30 – 20:30. Kl. 20:30 – 
07.30 svarar vårdföretaget Addsecure på alarmen. 
Användning av larmapparatur behandlas i introduktionen för nya arbetstagare. 

Ansvarsperson: Ansvarig sjukskötare Lotta Eskola, tel. 040 594 4040, epost lotta.eskola@winbergs.fi 

mailto:lotta.eskola@winbergs.fi
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8 DOKUMENTERING AV KLIENT- OCH PATIENTUPPGIFTER 
Säkerställandet av iakttagande av lagstiftning som gällande dataskydd och behandling av personuppgifter 
samt anvisningar och myndighetsföreskrifter. 

Vi följer aktuell lagstiftning och föreskrifter i vår verksamhet. Personalen beaktar tystnadsplikten och 
hantering av konfidentiella ärenden på ett etiskt förfaringssätt. Alla arbetstagare har förbundit sig till detta 
och nya arbetstagare informeras om detta samt om GDPR och kravet på förbindelse.  

Ny personal informeras om ovanstående. Fortbildning. Registerbeskrivning och dataskyddsbeskrivning 
utarbetade.  
Ny personal får introduktion om ändamålsenligt och aktuell dokumentering av klientuppgifter som en del 
av introduktionen. 

 Den dataskyddsansvariges namn och kontaktuppgifter: Siv Välimäki tel. 040 725 5908 
siv.valimaki@winbergs.fi 

Register över behandling av sekretessbelagda personuppgifter finns utarbetats för enheten.
Registret finns på hemsidan.

9 SAMMANDRAG AV UTVECKLINGSPLAN 

Utvecklingsbehov som framförts av klienter eller personal eller som uppdagats via riskhanteringen samt 
tidtabell för genomförande av korrigerande åtgärder förverkligas. 

Enhetsspecifik information om utvecklingsbehov i fråga om servicekvaliteten och klientsäkerheten erhålls 
från flera olika källor. I riskhanteringsprocessen behandlas samtliga anmälningar om missförhållanden 
och uppdagade utvecklingsbehov och, beroende på hur allvarlig risken är, utarbetas en plan för 
avhjälpande av missförhållandet. 

Fortsatt noggrann uppföljning, regelbundna möten och öppet samarbete med aktuella samarbetspartners. 

Planen för egenkontroll uppdateras regelbundet årligen samt vid behov.  

10 UPPFÖLJNING AV PLANEN FÖR EGENKONTROLL 

Planen för egenkontroll godkänns och fastställs av verksamhetens ansvariga föreståndare. 

Ort och datum Esbo 27.10.2022 

Underskrift:  Annika von Schantz  
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