
 
 

Jag tar som representant för arbetsgivaren ansvar för att arbetstagare________________ 

måste underskrida de för kunderna utarbetade vård- och omsorgsplanerna trots att la-
garna och rekommendationerna föreskriver annat. Jag är medveten om att det orsakar 
både fysisk och psykosocial belastning för arbetstagaren. 
 

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 
(28.12.2012/980) 

I lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för 
äldre föreskrivs att kommunen ska ordna högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster för äldre personer i rätt tid 
och i tillräcklig omfattning med tanke på dessa personers servicebehov (13 §). 

Tjänsterna ska utföras så att de stöder äldre personers välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga, förmåga att 
klara sig på egen hand och delaktighet. I syfte att förebygga behovet av annan service ska särskild vikt läggas 
vid tjänster som främjar äldre personers rehabilitering och vid tjänster i hemmet (13 §).  

De social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls en äldre person ska vara högkvalitativa och garantera ho-
nom eller henne god vård och omsorg (19 §). En verksamhetsenhet ska ha en personal som till antal, utbildning 
och uppgiftsstruktur motsvarar antalet äldre personer som tillhandahålls service av verksamhetsenheten och det 
servicebehov deras funktionsförmåga medför, och som garanterar dem en högkvalitativ service (20 §). 

Socialvårdslag (30.12.2014/1301)  

Socialvårdslagens centrala principer är att klienten har rätt att av den som tillhandahåller socialvården få hög-
klassig socialvård och ett gott bemötande utan diskriminering. Klienten ska bemötas så att hans eller hennes 
övertygelse och integritet respekteras och människovärde inte kränks (30 §). 

En verksamhetsenhet inom socialvården eller en annan aktör som ansvarar för den samlade verksamheten ska 
göra upp en plan för egenkontroll för att säkerställa socialvårdens kvalitet, säkerhet och ändamålsenlighet. Pla-
nen ska vara offentligt framlagd, förverkligandet av den ska följas upp regelbundet och verksamheten utvecklas 
utifrån respons som regelbundet samlas in från klienterna och verksamhetsenhetens personal (47 §). 

Socialvårdslagen förpliktar arbetstagaren att utan dröjsmål meddela den person som ansvarar för verksamheten 
om han eller hon vid skötseln av sina uppgifter lägger märke till eller får kännedom om ett missförhållande eller 
en uppenbar risk för ett missförhållande vid tillhandahållandet av socialvård för klienten. Den person som tar 
emot anmälan ska anmäla ärendet till den ledande tjänsteinnehavaren inom kommunens socialvård. Anmälan 
kan göras trots sekretessbestämmelserna. Arbetsgivarenska informera sin personal om anmälningsskyldig-
heten och omständigheter i anslutning till tillämpningen av den (48 §).  

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2017–2019 (STM 2017:7) 

Planeringen av hur personalresurserna (antal och kompetens) fördelas utgår från klienternas fysiska, kognitiva, 
psykiska och sociala funktionsförmåga samt övriga behov, exempelvis andliga. Här är det viktigt att beakta gäl-
lande lagstiftning, övrig styrning och kraven på verksamhetens kvalitet och effekt – vad är målet med vården 
och servicen. 

Arbetarskyddslag (23.8.2002/738) 

Vid planeringen och dimensioneringen av arbetet skall arbetstagarnas fysiska och psykiska förutsättningar be-
aktas för att de olägenheter eller risker som belastningen i arbetet medför för arbetstagarnas säkerhet eller 
hälsa skall kunna undvikas eller minskas (13§). 

 

 

 

Underskrift och namnförtydligande av representanten för arbetsgivaren samt datum. 


