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PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 
 
1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN 

Serviceproducent 

 Privat serviceproducent  Kommun 

Serviceproducentens namn 

Folkhälsan Välfärd Ab 
Kommunens namn 

Helsingfors 

Serviceform och klientgrupp för vilken servicen produceras 

social- och hälsovård, uppfostringstjänster för 

alla åldrar 

Förläggningskommun 

Lundo 

Förläggningskommunens kontaktuppgifter 

Lundo kommun, Pl 24, dagvårdschef Elina Lindholm, tfn 02 487 3300 

21421 Lundo 

Serviceproducentens officiella namn 

Folkhälsan Välfärd ab 
Serviceproducentens FO-nummer 

1801682-8 

Verksamhetsenhetens namn 

Daghemmet Solstrålen 

Verksamhetsenhetens postadress 

Hyvättyläntie 10 

Postnummer 

21420 
Postort 

Lundo 

Namnet på den som ansvarar för verksamheten 

Valonen Johanna 
Telefon 

044 788 6042 

Postadress 

Daghemmet Solstrålen, Hyvättyläntie 10 

Postnummer 

21420 
Postort 

Lundo 

E-post 

johanna.valonen@folkhalsan.fi 

Uppgifter om verksamhetstillstånd (privat socialservice) 

Datum för beviljande av regionförvaltningsverkets/Valviras 
tillstånd (privata enheter som bedriver verksamhet dygnet 
runt) 

       
 

Datum för beviljande av ändringstillstånd 

      

Anmälningspliktig verksamhet (privat socialservice) 

Datum för kommunens beslut om mottagande av anmälan 

14.12.2010 
Datum för regionförvaltningsverkets registreringsbeslut 

      

Ansvarsförsäkringens giltighetstid (ska styrkas på begäran) 

      

 
2. VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDERINGAR OCH VERKSAMHETSPRINCIPER 

Verksamhetsidé 

Vi erbjuder god dagvård på svenska i en miljö som inspirerar till lek och inlärning. 

Vi har en engagerad och kompetent personal. Vi stöder barnens utveckling 

utgående från deras individuella färdigheter och hjälper barnen att utveckla en sund 

självkänsla och stärka sin positiva självuppfattning. Ett förtroendefullt samarbete 

mellan föräldrar och dagvårdspersonal i fostran av barnen är grunden för dagvården. 

 

Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande genom att väcka barnets nyfikenhet 
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och kreativitet. Vi utvecklar vårt arbete genom att ta del av ny kunskap inom 

barnpedagogik och barnpsykologi och anpassa den till vår egen vardag med barnen. 

Daghemmet är en del av barnets livsmiljö och en socialt, psykiskt och fysiskt 

trygg livsmiljö formas av nära stabila vuxen- och kamratförhållanden. 

Ett aktivt barn är intresserat, nyfiket och vill lära sig nya saker. Vår uppgift 

är att handleda barnen och vara lyhörda för barnets intressen och erfarenheter. 

 

Barnpedagogiken utgår från att barnen själva är aktiva i sitt lärande. Lärandet 

bygger på barnets verklighet och dess egna kunskaper och erfarenheter. Vi utgår 

från den grund barnet står på och tar hänsyn till individuella olikheter. Vår arbetsmetod 

är barncentrerad och bygger på en helhetsbetonad kunskapssyn. Det är 

viktigt att ge barnen sammanhang och förståelse för vad de lär sig. 

 

Verksamheten inom Folkhälsans daghem planeras utgående från de gemensamma 

värdena och målsättningarna för Folkhälsans dagvård samt planen för småbarnsfostran. Alla 

daghem har en verksamhetsplan som har som grund Folkhälsans handbok för dagvården, planen 

för småbarnsfostran samt just de barn och deras behov som är i enheten just då. 
Värderingar och verksamhetsprinciper 

De centrala värdena för Folkhälsans dagvård är trygghet, individuellt bemötande, 

stöd för barnets sociala färdigheter, ömsesidig respekt, det svenska språket och 

den finlandssvenska kulturidentiteten. 

 

Trygghet 

Det är viktigt att barnet känner sig tryggt i dagvården, tillsammans med de vuxna 

och med de andra barnen. 

Trygghet innebär 

- tillit mellan barn och vuxna samt mellan barnen 

- tillräckligt med tid för det enskilda barnet 

- konsekvent bemötande och tydliga gränser 

- trivsel och gemenskap 

- en trygg miljö, barnsäkerhet inomhus och utomhus 

 

Barnet i centrum/individuellt bemötande 

Vi ser det enskilda barnet och barnets förmåga. Vi beaktar barnets individuella 

behov och utveckling. 

 

Sociala färdigheter 

Barnen får lära sig respektera sig själva och andra. De får vara tillsammans med 

andra barn, lära sig fungera i grupp och kommunicera med andra. 

 

Ömsesidig respekt 

Ömsesidig respekt mellan barnen, mellan barn och vuxna, mellan daghemspersonal 

och föräldrar är ett grundläggande värde. Vi respekterar föräldrarnas fostrarroll 

och barnens och de vuxnas integritet. 

 

Vår tankeram är att våra daghem skall sätta trygghet och hälsa i focus. Får att nå detta är 

målsättningen att i ett hälsofrämjande daghem verkar barnen, personalen och föräldrarna 

tillsammans för sin egen och andras hälsa och livskvalitet.  

Helhetssynen på hälsa, fysisk, psykisk och social, genomsyrar daghemmets vardag. 

 

Vi betonar följande byggstenar i ett hälsofrämjande daghem: 

 

Trygghet 

•Det hälsofrämjande daghemmet värnar om att barn, personal och föräldrar känner sig trygga. 

•Miljön både inne och ute är trygg och säker.  
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Uppmuntran 

•Daghemmet uppmuntrar till fysisk aktivitet, hälsosamma kostvanor och en god kommunikation 

med ett gott språk. 

•I ett hälsofrämjande daghem ger individerna varandra beröm och visar uppskattning. 

 

Respekt 

•Individerna möter varandra respektfullt och tar eget ansvar för närmiljön 

 

Delaktighet 

•Ett hälsofrämjande daghem strävar till att individerna ska skapa förändringar genom aktivt 

handlande. Såväl personalens som barnens hälsa och arbetsförmåga främjas målmedvetet. 

 

Samarbete 

•I det hälsofrämjande daghemmet finns ett gott samarbete mellan personal samt mellan barn och 

personal. Även samarbetet med hemmet , skolan och samhället prioriteras högt. 

 

Folkhälsans Förbund och Forskning är våra naturliga samarbetspartners för en hälsofrämjande 

verksamhet inom dagvården.  

 

Barnsektorns målsättning är att ha en personal som orkar, kan och vill arbeta mot målsättningen. 

Vi vill erbjuda en möjlighet att göra ett gott arbete genom att våra medarbetare känner att deras 

arbete är meningsfullt och genom att arbetsuppgifterna är hanterbara. För att nå detta arbetar 

ledarskapet salutogent, vilket innebär att vi ger medarbetarna möjlighet till delaktighet och 

belastningsbalans, samt en effektiv respons. 
Uppdateringsplan 

Verksamhetsidén, värden och förfaringssätt uppdateras årligen i ett gemensamt seminarie. 

Folkhälsans värdegrund presenteras till enhetsansvariga, från Folkhälsans gemensamma 

verksamhetsplan görs upp en gemensam verksamhetsplan för daghemsverksamheten med 

verksamhetsidè och värdegrund från denna gemensamma gör enheterna ännu sina egna planer på 

hur man jobbar enligt den verksamhetsidèn som uppdterats årligen. Detta arbete påbörjas i maj 

för följande kalenderår. 

 
3. ORGANISERING OCH LEDNING AV SAMT ANSVARIGA PERSONER FÖR EGENKONTROLLEN  

Representant/er för ledningen som svarar för egenkontrollen samt dennes/deras uppgifter 

Chef för barn- och familjeverksamheten Anne-Maj Paldanius-Rehn-godkänner planen 

Raseborgsvägen 10 10600 Ekenäs  tfn 0503415216, anne-maj.paldanius-rehn@folkhalsan.fi 

Kontaktuppgifter till den ansvariga personen för egenkontrollen samt dennes uppgifter 

Enhetsansvarig Johanna Valonen och vice Mariela Kaaja 

Enhetsansvarig  ansvarar för att planen är uppdaterad och motsvarar myndighetskrav. Ansvarar 

för att verksamheten följer planen för egenkontroll. Enhetsansvarig ansvarar för att leda och 

organisera arbetet för egenkontroll. Teamansvariga i varje barngrupp rapporterar till 

enhetsansvariga och kan delegeras ansvar för att praktiskt förverkliga delar av egenkontrollen. 

Kavlitetsarbetet grundar sig på Folkhälsans Karta och Kompass vilket för verksamhetsenheternas 

del konkretiseras i årliga verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna innehåller målen för 

verksamheten, handlingsplaner för hur dessa mål skall uppnås samt mätetal för uppföljning av 

hur målen uppnåtts. 
De medlemmar i gruppen för planering och verkställande av egenkontrollen som ingår i enheten (yrkesbeteckningar) 

Socialpedagog, socionom, barnskötare, närvårdare 
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Personalens medverkan i genomförandet av egenkontrollen: (kan ingå som del i verksamhetsenhetens inskolningsplan) 
Plan för inskolning och utbildning av personal och studerande i planering och genomförande av egenkontrollen 

Introduktion för ny personal och studerande på enheten beskrivs i Handboken för Folkhälsans 

dagvård enligt följande: Allmän introduktion om Folkhälsan som arbetsplats ges i personalguiden 

och av närmaste förmannen. I introduktionsplanen anges vad introduktionen omfattar, hur och av 

vem den ges (personligen, i form av skriftligt material etc.), vem som ansvarar för den och för 

varje punkt tidtabell när introduktionen skall ges (genast, inom en vecka etc.). Introduktionen 

skall omfatta åtminstone följande: handbok för Folkhälsans dagvård, enhetens verksamhetsplan, 

enhetens processer, mötesrutiner, plan för småbarnsfostran, barnets individuella plan för vård och 

fostran, dokumentering, arbetsfördelning, arbetskamrater, samarbete, teamarbete, förfarande vid 

olika akuta situationer, säkerhetsplan, riskhantering.Var och en medarbetare har sina 

ansvarsområden.  

Egenkontroll planen tas upp gemensamt med enhetsansvariga på möten och enhetsansvariga tar 

planen upp regelbundet på husmöten med sina medarbetare. Planen uppdateras vid förändringar 

men minst 1 gång/ verksamhetsår. 
 
4. DELAKTIGHET FÖR KLIENTER OCH ANHÖRIGA SAMT KLIENTRESPONS   

Beskrivning av insamlingen av klientrespons (i planen för egenkontroll införs förfaranden för insamling av respons från 
klienterna och deras anhöriga, behandling av klientresponsen och användning av responsen vid utvecklandet av 
verksamheten)  

Folkhälsan har formulerat en responspolicy som gäller alla verksamheter. 

Såväl spontan respons (kommentarer, kritik, förslag) som riktad respons 

(enkäter) förs vidare, besvaras och behandlas. Responsen utgör en viktig grund för utveckling av 

verksamheten.  
Beskrivning av behandlingen av klientrespons i enheten/inom serviceverksamheten 

Inom dagvården kan den spontana responsen bestå t.ex. av  

- den respons föräldrarna ger i de dagliga kontakterna med personalen 

- den respons stadens representanter eller andra gäster ger vid besök 

- den spontana responsen som fås av barnen 

- den respons som ges på responsblanketter eller i en s.k. ris- och ros låda vilket kan ske anonymt.  

Beskrivning av användningen av klientresponsen vid utvecklandet av verksamheten 

Responsen behandlas enligt Folkhälsans allmänna handlingsplan för respons: med berörda 

personer, på enheten i samband med personalmöten. Allvarlig negativ respons rapporteras 

omedelbart till ansvarig ledningsgruppsmedlem. Hela personalen är uppmärksam på respons och 

ansvarar för att den åtgärdas på lämpligt sätt. Enhetsansvariga ansvarar för att en person som 

gett respons och gett sina kontaktuppgifter får muntligt eller skriftligt svar så fort som möjligt.  

Årliga enkäter riktade till kunder ingår i responssystemet.Resultat av TAK enkäten presenteras 

för kunderna. Positiv respons framförs tillsammans med tack till berörda personer och används 

för att lyfta fram verksamhetens starka sidor. Negativ respons föranleder diskussioner med 

personen ifråga och en plan för förbättring görs upp. Planen kan innehålla bl.annat stödsamtal 

och utbildning.Negativ respons av mer allmän art behandlas på enhetens perosnalmöten och 

gemensamma riktlinjer för att förbättra verksamheten överenskommes.  
Plan för utvecklandet av klientresponssystemet 

Årliga enhetsvisa TAK enkäter görs till kunderna. Månatlig rapportering av positiv och negativ 

respons till ledningen. Fortsatt uppföljning av antal positiv och negativ spontan respons samt 

åtgärdad negativ respons. 

 
5. IDENTIFIERING AV RISKER OCH MISSFÖRHÅLLANDEN SAMT KORRIGERANDE ÅTGÄRDER 
För verksamhetsenhetens interna bruk ska dokument gällande olika delar i denna helhet utarbetas, där planer och tidtabeller 
avtalas för korrigerande åtgärder angående konstaterade brister och skadliga händelser. I planen för egenkontroll införs en 
beskrivning av förfarandet för förebyggande av skadliga händelser och en beskrivning av registreringen, hanteringen och 
informationen om skadliga händelser och tillbud. 
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Beskrivning av förfarandet för föregripande identifiering av risker, kritiska arbetsmoment och farliga situationer 

Folkhälsan har utarbetat en riskhanteringspolicy. Barnverksamheten har i enlighet med den 

kartlagt de kritiska riskerna inom sektorn och beskrivit följande riskområden enhetsvis: Risk för 

att någon i enheten skadar sej, risk för att någon i enheten dör, risk för att barnet rymmer eller 

försvinner, risk för att barnet utnyttjas sexuellt, matförgiftning, våld mot personal, olämplig 

personal, processer är ineffektiva, risker för att IT säkerheten är för låg, risk att egna IT servrar 

skadas. risk för brand, risk för stöld. Utgående från kartläggningen har enheten gjort upp 

handlingsplaner för befintliga risker. (Finns i säkerhetsplanen) 

Alla verksamhetsenheter har en uppdaterad säkerhetsplan vilken innehåller bl.a. direktiv för 

brand, räddning, utrymning, rymningar, våld och olycksfall. Samtliga i personalen bekantar sig 

med planerna vilket verifieras genom namnteckning. Årliga skolningstillfällen ordnas i förfarande 

vis brand och utrymning samt första hjälp. 

Arbetarskyddet utför riskkartläggning på samtliga enheter samtidigt med personalens 

hälsogranskningar minst vart tredje år. 

Beskrivning av säkerhetsorganisationen och förfärandet vid olika risksituationer finns i 

säkerhetsmappen. (skåpet i kansliet) 

 
Beskrivning av förfarandet för behandling av tillbud och observerade missförhållanden   

Samtliga avvikelser dokumenteras på enheten på en för ändamålet avsedd blankett av den person/ 

de personer som varit i arbetstur då avvikelsen inträffat. Tillbudet rapporteras till enhetsansvarig 

som ansvarar för att behövliga åtgärder vidtas för att undvika upprepning av avvikelsen. 

Enhetsansvariga arkiverar blanketten och rapporterar avvikelser omedelbart till ledningen. Alla 

avvikelser rapporteras månatligen till ledningsgruppen. Antalet avvikelser är ett av mätetalen i 

processperspektivet i vårt styrdokument (Karta och kompass) 
Beskrivning av förfarandet för åtgärdande av konstaterade missförhållanden 

Händelsen analyseras och enhetsansvariga ansvarar för att processer uppdateras och samtliga i 

personalen informeras om åtgärder som vidtagits. Då avvikelsen direkt berör ett barn informeras 

familjen direkt om händelsen samt vilka åtgärder som vidtagits. 

Kort: -analys, åtgärder-information (kunden, ledning, personal, kommunen)- dokumentering 

- uppföljning 

 

 
Beskrivning av hur personal och vid behov samarbetsparter informeras om korrigerande åtgärder 

Vid följande personalmöte behandlas de korrigerande åtgärdena, mötet protokollförs så 

personalen får de korrigerade åtgärdena även skriftligt. För information till samarbetspartners 

ansvarar alltid chefen för barn-och familjarbete.  

Mer information om detta i bland annat SHM:s publikation 2011:15: Riskhantering och säkerhetsplanering. Handbok för 
ledningen och säkerhetsexperterna inom social- och hälsovården: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326 (på 
finska) 

 
6. PERSONAL 

Beskrivning av antalet anställda och av personalens dimensionering och struktur; yrkesutbildad och assisterande personal 
(bestämmelserna i dagvårds- och barnskyddslagen, lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom 
socialvården samt i tillsynsprogrammen)   

33 platser 

Stora sidan 

7 barn (5förskola+2) 1 barnträdgårdslärare 

8 barn (3-5 åringar) 1 barnskötare 

7 barn (3-5 åringar) 1 barnträdgårdslärare 

Lilla sidan 

7 barn (3 åringar) 1 barnträdgårdslärare 

8 (1-2 åringar) 2 barnskötare 

1 resursperson 50% 

+kök/städ 1 anstaltsbiträde  

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326


avi21u1  6/18 

Beskrivning av principerna för rekrytering av personal (transparens vid ansökningsförfarandet, säkerställande av behörigheten, 
kontroll av straffregistret inom barnskyddet, förfaranden för anskaffning av vikarier osv.)  

Folkhälsan prioriterar tillsvidareanställningar. Vid rekrytering av personal förutsätts utbildning 

inom branschen. Enhetsansvariga ansvarar för kontroll av originalbetyg. Alla anställningar 

föregås av personlig intervju. Har sökande en arbetshistoria ansvarar enhetsansvariga för att 

kontrollera referenser. Vid anställning beaktas personens specialkunnande i jämförelse med 

enhetens verksamhetsprofil och kompetensbehov samt lämplighet och intresse att arbeta i enlighet 

med Folkhälsans barnsektors värdegrund och vision. 

Plan för vikarieanvändning 

Folkhälsan Välfärd har en gemensam personalpool. För detta ändamål finns en person anställd 

inom organisationen med huvudsaklig arbetsuppgift att rekrytera vikarier. Enheterna beställer 

vikarier via ett elektroniskt datasystem, via epost eller telefonsamtal. För akuta situationer har 

alla enheter en förteckning över vikarier och den person som har möjlighet (oftast den 

enhetsansvariga) kallar in vikarier. Vid anställning av vikarier strävas till att personen i fråga har 

utbildning inom dagvården, alternativt är i slutskedet av sina studier. Vikarier anställs för 

frånvaro så att personaltätheten uppfylls. Enhetsansvariga har 1 dag/vecka möjlighet att ta vikarie 

till barngruppen istället för sig själv för att utföra det administrativa arbetet. Alla enheter har en 

förteckning över vikarier och den person som har möjlighet (oftast den enhetsansvariga) kallar in 

vikarier. Vid anställning av vikarier strävas till att personen i fråga har utbildning inom 

dagvården, alternativt är i slutskedet av sina studier. Vikarier anställs för frånvaro så att 

personaltätheten uppfylls. 
Beskrivning av inskolningen av personalen: (det rekommenderas att en inskolningsplan utarbetas för personalen, se även 
punkt 3) 

Introduktionschemat finns tillhands i handboken och på Folkhälsans intranät. 

Vid början av anställning skriver enhetsansvariga arbetsavtal och tystnadspliktblanketten och går 

igenom arbetsbeskrivningen med den anställda. Man kollar brottregisterutdraget och tillser den 

nyanställda en handledare i teamet den kommer att arbeta.På Folkhälsan sker introduktionen 

först och främst enligt introduktionsplanen. I introduktionsplanen ingår hela processen från 

förberedelser av introduktionen till uppföljningen av hur den fungerat: 

1. Förberedelse 

Informera alla på företaget/enheten att en ny person anställts. Mejla gärna ut en kort presentation 

med foto. 

Ställ i ordning en arbetsplats. Lägg fram eventuell handbok och personalguide eller liknande. En 

välkomsthälsning, en blomma eller en liten present visar personlig omtanke. 

Fixa postfack, e-postkonto, telefon och se till att det finns passerkort och visitkort. Finns en 

checklista som stöd för detta. 

Se till att reception och växel har rätt kontaktuppgifter. Fyll i det här elektroniska formuläret. 

Planera ett introduktionsprogram. Boka möten med chefer och medarbetare som ska sätta in den 

nyanställde i verksamheten. Om företaget bara har 20–30 medarbetare kan det vara smart att alla 

har korta möten med den nya kollegan. Utse en mentor eller "vänkollega". 

2. Första dagen 

Närmaste chef och eventuell vänkollega – kan vara samma person – hälsar välkommen och 

presenterar de närmaste arbetskamraterna. 

Hen berättar om företaget och dess kärnvärden och vision. 

Vänkollegan guidar den nya medarbetaren till allt praktiskt, från passerkort till toaletter och 

arbetsuppgifter. 

3. Inskolning 

Introduktionsprogrammet genomförs och den nye medarbetaren träffar nya kolleger inom sitt 

eget och andra arbetsområden. 

Vänkollegan bokar in regelbundna möten, kanske varje vecka i början och sedan efter behov. 

4. Uppföljning 

Efter några veckor är det dags för uppföljning. Hur fungerade introduktionen? Hur går det för 

den nye medarbetaren att komma in i arbetsuppgifterna? Motsvarar de hans eller hennes 

förväntningar? Trivs han eller hon med kolleger och chefer? 

Genom att ta upp sådana frågor får den nyanställde feedback på sina insatser och chefen på hur 

introduktionen fungerat - och hur den kan vässas till nästa gång! 
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Efter tre, fyra månader bör närmaste chef hålla ett planerings- eller utvecklingssamtal med den 

nye medarbetaren. Det ska vara ett strukturerat och väl förberett samtal om det dagliga arbetet, 

eventuella förändringar och en utvecklingsplan. 

Att lära känna Folkhälsan organisationen 

Som stöd i introduktionen finns ”vi på Folkhälsan”-kursen. På ”vi på Folkhälsan” presenteras 

Folkhälsan som organisation, de 3 verksamhetsområdena (forskningen, hälsofrämjande och 

serviceproduktionen), värden & vision och annat som är gemensamt för alla anställda inom 

organisationen. 

 

Bilaga 1: Verksamhetens introduktionsplan   
Beskrivning av upprätthållandet av personalens kompetens och arbetshälsa och av kompetensledningen  
(t.ex. förfaranden för planering och uppföljning av fortbildningen, uppföljning av frånvarodagar till följd av sjukdom, uppföljning 
av kompetensen, yrkesskickligheten och dess utveckling, utvecklingssamtal) (det rekommenderas att en fortbildningsplan 
utarbetas för personalen)   

FöretagFolkhälsan är en hälsofrämjande arbetsplats. Att skapa en välmående arbetsplats kräver 

ett målinriktat samarbete. En hälsofrämjande arbetsplats ska ge medarbetarna trygghet, trivsel 

och arbetsglädje. Viktiga samarbetspartner i det hälsofrämjande arbetet är företagshälsovården 

och arbetarskyddet samt Folkhälsan Förbund. Riktlinjerna för Folkhälsans personalpolitik 

beskrivs i Folkhälsans personalpolicy och ledarskapspolicy. Genom fortbildning, team- och 

utvecklingsarbete utvecklar Folkhälsan personalens kunnande och yrkesskicklighet. 

Utbildningsplanen fastställs utgående från utbildningsbehoven vid enheten och vid individuella 

behov som evalueras årligen i samband med utvecklingssamtal. Varje medarbetare deltar i minst 

tre fortbildningsdagar årligen. Viktiga redskap för att kartlägga enhetens utbildningsbehov är 

kundenkäten (TAK), personalenkäten och utvecklingssamtalen. Regelbundna utvecklingssamtal 

hålls årligen med alla anställda. Varje år görs en arbetsvärdering, där medarbetarens kunnande 

och arbetsprestation bedöms enligt de bedömningsfaktorer som fastställts av Folkhälsans 

ledningsgrupp. Det rekomenderas att utvärderingen görs i samband med utvecklingssamtalet. 

Blanketter för utvecklingssamtal och arbetsvärdering finns på intranätet. 

 

Ledningsgruppen följer upp antalet utvecklingssamtal med krav på 100% genomförda samtal. 

Antalet sjukledigheter analyseras per kvartal i ledningsgruppen. Analysen görs i hänseende till 

längden på sjukledigheterna men även till diagnosgrupp.Arbetsplatshälsovården har i samråd 

med personaladministrationen utarbetat en modell,”Ta till tals”, som metod för att i ett tidigt 

skede kunna identifiera och hantera problem som hotar arbetsförmågan. Företagshälsovården 

stöder förmännen med information och anvisningar i hur man på arbetsplatserna aktivt och 

metodiskt arbetar för att upprätthålla arbetsförmågan enligt uppgjord modell. 

Företagshälsovården har deltagit i utvecklandet av modellen ”God fortsättning i arbetet” som 

stöder återgången till arbetet efter längre tids sjukskrivning. 

För att effektivare kunna följa upp och påverka sjukfrånvaron har Folkhälsan gjort en 

processbeskrivning för sjukanmälan och hanteringen av sjukledighetsintygen inom 

bolagen. 

Ta till tals, God fortsättning och hanteringen av sjukledighetsintygen är i 

bruk från år 2011 och finns tillhands på intranätet. 

Arbetarskyddet gör regelbundna besök till alla enheter. 
Utvecklingsplan för personalfrågor 

Barnverksamhetens målsättning är att ha en personal som orkar, kan och vill arbeta mot våra 

målsättningar. Vi vill erbjuda en möjlighet att göra ett gott arbete genom att våra medarbetare 

känner att deras arbete är meningsfullt och genom att arbetsuppgifterna är hanterbara. För att nå 

detta arbetar ledarskapet salutogent, vilket innebär att vi ger medarbetaren möjlighet till 

delaktighet och belastningsbalans, samt en effektiv feedback. Folkhälsans enhetsansvariga deltar 

årligen i organisationens egen förmansutbildning, dessutom erbjuds förmännen möjlighet att 

genomföra utbildningen Specialyrkesexamen i ledarskap. Folkhälsan gör kontinuerligt olika 

personalsatsningar via HR för att stöda personalens välmående, samt via företagshälsovården. 
 
7. LOKALER, PRODUKTER OCH UTRUSTNING 
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I planen för egenkontroll ska finnas en beskrivning av de lokaler som används för verksamheten och av principerna för hur de 
används. I principerna för hur lokalerna används beskrivs bl.a. förfarandena för placering av klienter: bl.a. hur klienterna 
fördelas på olika rum, hur man sköter om att klienternas integritetsskydd förverkligas e.d. 

Beskrivning av lokalerna som är i klienternas personliga bruk (eget rum, rummets storlek, möbler osv.)  

Barnen har 7 egna utrymmen där verksamheten under dagen sker, va 5 mat-verksamhetsrum, 2 

lek-sovsal. Rummen är möblerade med stolar, bord, soffor och sängar.Barnen har då också egna 

wc-och tamburutrymmen.Daghemmet finns i en plan så inga trappor, barnen kommer direkt till 

gården från ytterdörren.  

Beskrivning av lokalerna som är i klienternas gemensamma bruk (matsalens funktionalitet, hobby-, rehabiliterings- och 
aktivitetslokaler, hygienutrymmenas funktionalitet, tillgången till bastu osv.) 

7 rum, som alla används turvist av de tre grupperna till måltid/lek/vila. Utöver det finns det kansli, 

kök, grovkök, som används till olika arbeten. 3 toaletter för barn, 1 toalett och omklädningsrum 

för personalen, bastu och duchrum. 

Egen gård. 

Bottenplanen finns i säkerhetsmappen. 
Beskrivning av hur klienternas gemenskap tillgodoses i enheten med avseende på lokalerna 

Barnen har bra, ljusa och trevligt inredda utrymmen till lek, verksamhet och övandet av sociala 

kunskaper. Grupprummen fodrar till lugna stunder och möjliggör utmärkst 

smågruppsverksamheten. 

Beskrivning av förfaranden i anslutning till städning, avfalls- och tvätthantering 

En städdimensionering över underhållsstädningen har gjorts på alla enheter och de uppdateras 

kontinuerligt. Varje enhet har dessutom en städplan, ur vilken framgår utrymmen, städfrekvenser 

och arbetsmoment.  

Grundstädningar och fönstertvätt utförs en gång per år eller efter behov. Dessa utför antingen 

städenhetens egen personal eller ett städföretag. 

Städenhetens personal är utbildad och kunnig och består av lokalvårdare, anstaltsvårdare samt 

ledare inom städningsarbete. En städtekniker ansvarar för helheten. De flesta har lång erfarenhet 

från branschen. 

Städpersonalen som arbetar på vårdenheter har hygienpass. Tre av förmännen är utbildade Clean 

Card kvalitets-coacher.  

Städmetoder, redskap och medel som används är miljövänliga. Städmaskiner används regelbundet 

så att ytorna hålls fina och den fysiska belastningen för städpersonalen blir mindre. 

Städpersonalen deltar vid behov i enhetens tvätthanterings rutiner.  

Byke tvättas i Kårkulla samkommuns tvätteriet dit byket förs 1 g/månaden. 

Varje enhet och fastighet har direktiv för avfallshanteringen enlighet med avfallslagen och 

städpersonalen följer dessa. 
Beskrivning av förfarandet för kvalitetssäkring av inomhusluften (förfaranden för konstaterande av fuktskador, mätning av 
inomhusluften, samarbete med fastighetsskötaren och hälsoskyddsmyndigheterna osv.) 

Hyresvärdens POP-bankens fastighetsskötaren ansvarar för fastighetsskötsel och kontrollerar 

regelbundet inomhusluften.Rengöring av ventilationskanaler sker kontinuerligt i enlighet med 

myndighetskrav. Verksamhetens personal meddelar all behov av skötsel till fastighetsskötaren. 

Fastighetsorganisationen samt verksamhetsansvariga är i kontakt med hälsomyndigheter samt 

brandmyndigheter vid behov och då granskningar skall göras enligt överenskommelse. 
Beskrivning av produkterna och utrustningen för hälso- och sjukvård i enheten 

Daghemmet har en liten första hjälp skåp som innehåller hjälp för akuta saker; värkmedicin, 

idealbinda, plåster, binda för smärer skador, rengöringsmedel för små sår samt salva för det. 

Kontaktuppgifter till ansvarspersonen 

johanna.valonen@folkhalsan 0447886042 
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Med produkter för hälso- och sjukvård avses enligt 5 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) 
anordningar som används för vård och behandling, exempelvis sjukhussängar, lyftanordningar, blodsocker- och 
blodstryckmätare o.d. Om verksamhetsidkarens skyldigheter föreskrivs i 24–26 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- 
och sjukvården (629/2010) samt i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens bestämmelse 4/2010. Anmälan om 
risksituationer orsakade av produkter och utrustning görs till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. 
I planen för egenkontroll ska utses en ansvarig person för de professionellt använda produkternas och utrustningarnas 
säkerhet. Denna person ska se till att anmälan om tillbud eller risksituationer görs och att andra bestämmelser som gäller 
utrustning iakttas. 
Länk till Valviras föreskrifter: 
http://www.valvira.fi/files/tiedostot/f/o/foreskrift_4_2010_anmalan_om_riskhandelse_anvandare.pdf  

Utvecklingsplan för lokaler, produkter och utrustning 

Varje anställd ansvarar för att kontrollera att lokaler, produkter och utrustning är 

fuktionsdugliga. Brister rapporteras i häftet för fastighetsskötaren eller vid akuta fall per telefon. 

Brister som hotar kundernas säkerhet rapporteras omedelbart till förman och kolleger. Samtidigt 

vidtas åtgärder så att kundsäkerheten säkerställs och reparation beställs.  

 
8. KLIENTSÄKERHET 
För att utveckla klientsäkerheten ska en verksamhetsplan utarbetas, där säkerhetsrelaterade risker i anslutning till direkt 
klientarbete behandlas 

Kontaktuppgifter till personen/personerna som ansvarar för enhetens säkerhetsplanering och säkerhetsverksamhet 

Johanna Valonen enhetsansvarig 

johanna.valonen@folkhalsan fi  

0447886042 

säkerhetsplanen uppdaterad 09/2017 

 

Beskrivning av hur klientsäkerheten säkerställs (särdragen hos service som ges hemma samt hos service inom barnskyddet 
och service till handikappade och åldringar ska beaktas) 

Enhetens säkerhetsplanen följs och den uppdateras regelbundet, minst 1 gång/år. Nyanställda och 

vikarier itroduceras i säkerhetsplanen. Beskrivningar av möjliga risker och dess handlingsplaner 

finns i säkerhetsmappen. 

Brandövningar med barnen minst 1 ggr/år. Personalen ser till att utrymmen och lekområden är 

trygga för barnen.Beskrivning av förfarandet vid olika risker finns i säkerhetsmappen. 
Beskrivning av enhetens övervakningsanordningar och av hur deras funktion säkerställs 

Enheten har inte övervakningskameror. 

Beskrivning av hur det säkerställs att säkerhetsanordningar och larmsystem som används av klienterna fungerar (enhetens 
larmsystem, säkerhetsarmband, övervakningsanordningar, säkerhetsanordningar hos klienter som bor hemma samt 
säkerställande att larmresponsen fungerar osv.) 

Brandalarm kollas regelbundet. 

Nödutgångarna hålls fria. 

Utvecklingsplan för klientsäkerhet 

Ny personal introduceras i säkerhetsfrågor i samband med introduktionen. Årlig genomgång på 

personalmöte av förebyggande av olyckor och säkerhetsplanen. Årlig utbildning i säkerhetsfrågor 

samt årlig släcknings- och räddningsövning. 

 
9. KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER 

http://www.valvira.fi/files/tiedostot/f/o/foreskrift_4_2010_anmalan_om_riskhandelse_anvandare.pdf
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Beskrivning av handledningen och rådgivningen för klienten och av utvärderingen av klientens servicebehov, av utarbetandet 
av serviceavtal/förvaltningsbeslut och service-/klientplan (barnskydd/dagvård) och av uppdateringen av dessa samt av 
klientens deltagande i beslut 

Enheten har köpavtal med Lundo kommun gällande svenskspråkiga barnen, då är det 

kommunens tjänsteman som gör beslut om placeringen till enheten samt ger information och 

beslut  till familjerna bl.a. om betalningen. Daghemmet gör med familjen ett Folkhälsan 

dagvårdsavtal. 

Familjer som vill söka med servicesedel dagvård fungerar enligt servicesedelprocessen, där 

daghemmet prisatt sin vård coh omsorg  staden ersätter vården med sedel till en del och FPA en 

del sedan betalar föräldrarna resten av kostnaden.Folkhälsan informerar föräldrarna om priser, 

försäkringar och annat viktigt i samband med att dagvårdsavtalet skrivs under. Gällande 

dagvårdavgifternas förändring meddelas föräldrarna så fortd et är möjligt om förändringarna. 

Föräldrarna har möjlighet att delta i olika evenemang, föräldramöten och föräldrasamtal årligen.  
Beskrivning av hur klienten bereds möjlighet att bekanta sig med enheten på förhand 

Kunden är välkommen att bekanta sig med verksamheten, utrymmen och personalen innan man 

gör några beslut om dagvårdsplatsen.  

Beskrivning av hur klienten informeras om innehållet i avtalen (serviceavtal, hyresavtal o.d.), om kostnaderna för servicen och 
om avtalsändringar. 

Kunden informeras vid samband av bekantning/ när barnet börjar inskolningen. 

Beskrivning av hur klientens självbestämmanderätt och rätt till deltagande förverkligas (privatlivet, integritetsskydd, personlig 
frihet, okränkbarhet; 7 och 10 § i grundlagen, 8–10 § i klientlagen) 

-mobbningsföreyggande plan 

-alla barn har en personlig plan för uppfostran som uppdateras vid utvecklingssamtalen med 

föräldrarna (höst och vår)samt vid behov 

-vårdgruppens verksamhetsplan som grundar på barnens personliga vårdavtal 

Beskrivning av förfarandet för skötsel av pengar, nycklar och andra saker i klientens besittning och information om den som 
ansvarar för denna egendom 

      

Plan för hur behovet att vidta begränsande åtgärder och sanktioner avses att minimeras 

Vi använder mobbningsförebyggande plan som grund. 

Beskrivning av kriterierna för vidtagande av begränsande åtgärder och sanktioner samt av beslut, förfaranden, registrering och 
uppföljning av konsekvenserna i anslutning till begränsande åtgärder (se bl.a. 11 kap i barnskyddslagen, lagen om 
utvecklingsstörda, tillsynsprogrammen) 
Det rekommenderas att anvisningar om förfaringssätt utarbetas 
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Beskrivning av förfarandet om det konstateras att en klient har blivit utsatt för osakligt eller kränkande bemötande 

-barnens del enligt mobbningsförebyggande plan 

-kunden har möjlighet till muntlig och skriftlig respons 

-kunden delges eventuella åtgärder 

Varje anställd är skyldig att ingripa vid misstanke om osakligt eller kränkande bemötande. 

Enhetsansvarig samtalar med personalen ifråga och kommer överens om hur garantera att 

liknande situationer inte uppkommer i fortsättningen. En varning utfärdas om förutsättningarna 

för en sådan uppfylls. Är personalens beteende återkommande övervägs ifall arbetsförhållandet 

kan fortsätta. Enhetsansvariga ansvarar för att kunden får den hjälp och omhändertagande som 

han behöver för att bearbeta situationen. 

 
Beskrivning av beredningen och genomförandet av åtgärder då en klientrelation upphör  
(förflyttning av klienten från en vårdplats till en annan, beredning av eftervård inom barnskyddet, osv.) 

- kunden säger upp platsen skriftligt, 1 månad uppsägningstid 

- "tiedonsiirtolomake" mellan daghemmet och skolan, överenskommelse med föräldrarna att 

information ges, skriftlig blankett. Barnet avslutar vanligen dagvården pga. att förflytta till 

förskolan. Då håller personalen utvecklingssamtal med föräldrarna och överför barnens ärenden i 

samråd med föräldrarna till förskolan. Alla under dagvårdstiden ifyllda 

utvecklingssamtalsblanketter mm. arkiveras på daghemmet, eller av kommunen då det gäller 

köpavtalsplats.  
En klient som är missnöjd med sitt bemötande har rätt att framställa anmärkning till den som ansvarar för verksamhetsenheten 
eller till en ledande tjänsteinnehavare. När servicen baserar sig på ett avtal om köpta tjänster framställs anmärkningen till den 
myndighet som svarar för organiseringen av servicen (Valviras anvisning 8:2010). 

Namn och kontaktuppgifter för den person/instans, till vilken anmärkning riktas 

Chef för barn- och familjeverksamheten Anne-Maj Paldanius-Rehn 

Enhetsansvarig Johanna Valonen 

Lundo Kommun, Elina Lindholm 

Socialombudsmannens kontaktuppgifter 

      

Beskrivning av förfarandet för behandling av anmärkningar som gäller enhetens verksamhet 

- ledningen, personalen, kommunen informeras beroende på anmärkningens art som 

enhetsansvariga måste kunna överväga. Vårt responssystem som beskrivits tidigare i 

egenkontrollplanen. 

- ärenden åtgärdas, delges vid behov;eventuella anmärkningar behandlas alltid av chefen för 

barnverksamheten. En anmärkning föranleder alltid en omedelbar utredning. Om den som gjort 

anmärkningen har lämnat sina kontaktuppgifter kontaktas personen omedelbart och 

överenskommes om ett möte. Svar på anmärkning ges inom utsatt tid eller högst en vecka.  
Beskrivning av samarbetet mellan kommunen och serviceproducenten vid planeringen och uppföljningen av klientens vård och 
service 

- regelbundna möten med dagvårsdchefen i kommunen, kontrollbesök av kommunen 1 

g/verksamhetsår 

Beskrivning av information som gäller konsumentskydd 

-Konsumentskyddet gäller servicesedeldagvård. I avtalet med privata kunder ingår information 

om att meningsskiljaktigheter avgörs som konsumenttvisteärende. 
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Utvecklingsplan angående klientens ställning och rättigheter 

Enheten behandlar på personalmöte årligen frågor som berör kundens ställning och rättigheter. 

 
10. SÄKRING AV KVALITETEN PÅ SERVICENS/ENHETENS KLIENTARBETE (VERKSAMHET) 

Kriterier och nivåer fastställs i de verksamhetsspecifika riksomfattande tillsynsprogrammen, som finns på Valviras webbplats: 
http://www.valvira.fi/ 

Beskrivning av verksamheten som upprätthåller och främjar klienternas prestationer, funktionsförmåga och livskontroll samt 
klienternas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande 

Folkhälsans barnverksamhet bygger på ett hälsofrämjande arbetssätt. Det innebär att se det 

enskilda barnet och dess familj. Vi erbjuder barnet en trygg dag i en trivsam och hälsofrämjande 

miljö. Tyngdpunkterna för verksamheten är att arbeta med konkretiserande av hälsofrämjande 

verksamhet på daghem. Detta betyder att vi satsar mycket på barncentrerad dagisstart. 

Temaområden som är en del av verksamheten i daghem är t.ex. Jämställdhet och jämlikhet, Konst 

och kulturidentitet, Lek, Natur och miljö, Social och emotionell hälsa, Svenska språket, 

Mobbningsförebyggande verksamhet, Säkerhet och trafik, Vila och avslappning, Fysisk aktivitet, 

Hygien samt Kosten. Grunden till ett hälsofrämjande arbetssätt är i personalens förhållningssätt 

och bygger på varje enskild pedagogs förmåga att se det enskilda barnet.  

 

I ett hälsofrämjande daghem verkar barnen, personalen och föräldrarna tillsammans för sin egen 

och andras hälsa och livskvalitet.  

Helhetssynen på fysisk, psykisk och social hälsa genomsyrar daghemmets vardag. 

 

Vi betonar följande byggstenar i ett hälsofrämjande daghem: 

 

Trygghet 

•Det hälsofrämjande daghemmet värnar om att barn, personal och föräldrar känner sig trygga. 

•Miljön både inne och ute är trygg och säker.  

 

Uppmuntran 

•Daghemmet uppmuntrar till fysisk aktivitet, hälsosamma kostvanor och en god kommunikation 

med ett gott språk. 

•I ett hälsofrämjande daghem ger individerna varandra beröm och visar uppskattning. 

 

Respekt 

•Individerna möter varandra respektfullt och tar eget ansvar för närmiljön 

 

Delaktighet 

•Ett hälsofrämjande daghem strävar till att individerna ska skapa förändringar genom aktivt 

handlande. Såväl personalens som barnens hälsa och arbetsförmåga främjas målmedvetet. 

Personalens välmående stöd med motionssedlar samt olika möjligheter till att röra på sig. 

 

Samarbete 

•I det hälsofrämjande daghemmet finns ett gott samarbete mellan personal samt mellan barn och 

personal. Även samarbetet med hemmet , skolan och samhället prioriteras högt. 

 

Personalen är lyhörd för barnets åsikter, förväntningar och önskemål gällande verksamheten.  

http://www.valvira.fi/
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Beskrivning av förfaranden i anslutning till ordnandet av klienternas kost och måltider (intervallerna mellan måltiderna, 
nattfastans längd, uppföljningen av klienternas näringstillstånd osv.) 

På daghem serveras morgonmål mellan ca 8.15-8.45, lunch mellan 11-12 och mellanmål ca kl 14-

14.30. I barndomen grundläggs kostvanorna. Det är därför viktigt att barnen på daghemmet får 

en näringsriktig kost. Lär sig barnen från början att uppskatta hälsosam mat är förutsättningarna 

större för en god hälsa under resten av livet. 

 

Vi ser till att barnen får en hälsosam kost. Vi uppmuntrar dem också att lära sig smaka på och  

tycka om olika maträtter så att de får en mångsidig kost som möjligt. Vid måltidssituationerna får 

barnen lära sig både bordsskick och vad som är hälsosam och mångsidig kost. 

 

Den mat som tillreds eller köps till dagiset följer de nationella näringsrekommendationerna. För 

att få en uppfattning om den näringsmässiga kvaliteten i maten rekommenderar vi att man följer 

de kriterier som uppgjorts av Hjärtförbundet.  

 

Livsmedlen väljs så att de är möjligast lite raffinerade, d.v.s. fullkornsbröd istället för ljust 

vetebröd, hellre hel frukt och bär än kräm.  

Det också viktigt att välja livsmedel med låg salthalt.  

Mångsidigt 

Genom att servera väl sammansatta måltider ger man barnen modeller för hur man komponerar 

en bra kost. Mångsidigheten i måltiderna innebär att möjligast många av kostcirkelns olika 

segment är representerade.  

 

Frukt, bär och grönsaker 

Grönsaker är en viktig del av både vuxnas och barnens kost. Barnen erbjuds dagligen en färskbit 

eller frukt vid varje måltid.  

 

Drycker 

Små barn är känsliga för vätskeförlust. Speciellt vid mycket varmt väder är det viktigt att barnen 

har möjlighet att dricka vatten. Som törstsläckare serveras alltid vatten. 

 

Måltiden är inte bara mat 

Barnen får vara med vid dukning, bortplockning av kärl. Måltiden är en stund på dagis då alla är 

samlade till en lugn stund. Det är ett utmärkt tillfälle att i praktiken öva vett och etikett vid 

matbordet och samtidigt upplever barnen hur trevligt och njutningsfullt det kan vara att äta 

tillsammans med andra.  

 

Statens näringsdelegation:  
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/se/naringsrekommendationer/  

Kontaktuppgifter till ansvarig person för enhetens matförsörjning 

Morgonmålen och mellanmålen tillreds i eget kök, lunch kommer från Puolalan keskuskeittiöt 

Johanna Valonen enhetsansvarig 

Pasi Hautala/ Puolalan keskuskeittiö 

 

 

Beskrivning av hur de dagliga aktiviteterna har ordnats (stöd för barnens skolgång, tryggandet av specialundervisning, 
utnämning av en person som svarar för frågor som gäller barnets skolgång (barnskyddslagen), arrangemangen för klienternas 
utevistelser och motionsmöjligheter, verksamhet som stödjer funktionsförmågan samt fritids- och rekreationsverksamhet m.m.) 

Vi har regelbundna rörelsestunder både inne och ute, samt uppmuntrar barnen att röra på sig. 

Utevistelse gör vi dagligen oberoende vädret. Folkhälsans specialbarnträdgårdslärare besöker 

daghemmet under terminen enligt överenskommelse och behov.Personalen går i turer så att det 

finns tillräckligt med personal för mångsidig verksamhet under hela dagvårdsdagen. 

Verksamheten sker på förmiddagen i smågrupper. Verksamheten sker både inne och ute varje 

dag. Med vår verksamhet stöder vi barnens helhetliga utveckling med tyngd på språket och sociala 

och emotionella hälsa. 

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/se/naringsrekommendationer/
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THL:s motionsrekommendationer för olika åldersgrupper:  
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta (på finska)  

Beskrivning av hygienförfaranden och förebyggande av spridningen av infektionssjukdomar samt åtgärder vid epidemier 

Om många av barnen och personalen insjuknar samtidigt och har liknande symptom så kontaktar 

man kommunens sakkunniga inom epidemier.  

Vid epidemier: 

•Ökad handtvätt, desinfektionsmedel för händer,  

•Informerar vi hemmen  

 

 För enheten finns en av Folkhälsans städchef  uppgjord städdimensionering enligt vilken städning 

förverkligas (till påseende vid förfrågan).  

Varje anställd ansvarar dessutom för enhetens renlighet och prydlighet under sin arbetstur. 

Folkhälsan Välfärd ab har en avfallshanteringsplan vilken enheten följer (till påseende vid 

förfrågan).  

  

En god hygien är viktig både vid måltiderna och i allmänhet för att undvika smittospridning. 

Barnen tvättar händerna regelbundet, åtminstone alltid före maten och då de kommer in från 

gården/lekplatsen. Händerna tvättas med varmt vatten och tvål och torkas i handpapper 

(engångshanddukar). 

Iaugusti har vi HÅLL Bobban borta information och plansch framme 

Vi följer Social- och hälsovårdsministeriets rekomendationer och råd.  
Plan för att utveckla klientarbetet och den dagliga verksamheten 

Folkhälsan arbetar målmedvetet för att den hälsofrämjande tankeram skall genomsyra all 

verksamhet. För barnverksamhetens del betyder detta att målsättningarna formuleras så att de 

utgår fr¨n resurser och från en meningsfull, begriplig och hanterbar vardag för barnen. Enheten 

är certifierad som ett hälsofrämjande daghem och personalen jobbar för att behålla och utveckla 

kvaliteten i innehållet. Enheten konkretiserar detta i den årliga verksamhetsplanen. 

 

All respons av kunder tas på allvar och är som grund till utvecklingsarbete. Personalens 

själutvärdering och utvärdering av verksamheten är också en grund för utvecklandet. Chefen 

besöker daghemmet så ofta som möjligt och spenderar tid även i barngrupperna för att få en 

uppfattning över verksamhetens kvalitet. Vid rekrytering av ny personal beaktas de kunskaper 

som Folkhälsan föredrar för att få en kvalitativ verksamhet. Personalen får fortbildning minst 3 

dagar/år, vid behov flera gånger.  

 

Bilaga 2 Verksamhetsplan 

 

 
11. ORDNANDET AV HÄLSOVÅRDEN OCH SJUKVÅRDEN  

Beskrivning av hur enheten/servicen ordnat hälso- och sjukvården för sina klienter och beskrivning av enhetens egna 
ansvarsuppgifter inom hälsovården och sjukvården (hälsofrämjande, hälsokontroller, screeningundersökningar, 
undersökningar i anslutning till uppföljning av hälsan, kontroller osv.) 

Föräldrarna har ansvaret för barnets hälsogranskningar och rådgivningsbesök.  

Innan barnet börjar på daghemmet får familjen information om hur vi går till väga vid sjukdomar 

och olycksfall.  

Basuppgifter om infektionssjukdomar hos barn i dagvårdsålder, vad som orsakar dem och hur de 

smittar finns i social- och hälsovårdsministeriets publikation Minskning av infektionsrisken i 

dagvården. Kan även fås från daghemmet. 
Beskrivning av hur verksamhetsenhetens läkartjänster ordnas samt vilken aktör som svarar för klienternas sjukvård i icke-
brådskande situationer 

Ett barn som insjuknar under vårddagen visas en lugn plats att vila. 

När barnet insjuknar kontaktas genast barnets vårdnadshavare så att barnet hämtas hem. 

Sjuka barn vårdas hemma tills barnet orkar ta del av daghemsverksamheten och utevistelsen. 

Barnet skall ha en feberfri dag innan han/hon kommer tillbaka till daghemmet. 

Innan barnet börjar på daghemmet får familjen information om hur vi går till väga vid sjukdomar 

och olycksfall.  

http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta
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Basuppgifter om infektionssjukdomar hos barn i dagvårdsålder, vad som orsakar dem och hur de 

smittar finns i social- och hälsovårdsministeriets publikation Minskning av infektionsrisken i 

dagvården. 

Beskrivning av förfarandet för vård av klient som behöver brådskande sjukvård  

Beskrivning vid olika fall finns i säkerhetsmappen. 

 

Vid olycksfall görs en snabb bedömning vad som behövs göras. Personal ger första hjälp. 

  

Vid behov ringer man 

•nödnumret 112 

•närmaste hälsovårdscentral  

•tandvården  

•Förgiftningscentralen 09 471 977 

Barnet transporteras med ambulans eller förs till hälsovårdscentralen med taxi. 

 

OBS! Personalen får inte transportera barn med egen bil.  

Personalen som åker med barnet tar med uppgifter om barnet (socialskyddssignum, föräldrarnas 

kontaktuppgifter, information om allergier eller sjukdomar) 

 

Om ett barn har fått första hjälp av något slag under dagvårdsdagen informeras genast föräldrar 

per telefon.  

  
Beskrivning av användningen av och tillgången till specialiserad sjukvård (terapitjänster, tillgången till barnpsykiatri, psykiatrisk 
vård osv.) 

- kontinuerlig samanbete med Folkhälsans egen specialbarnträdgårdslärare 

- kontakt med barnrådgivningen. 

Beskrivning av upprätthållandet, uppdateringen och verkställandet av planen för läkemedelsbehandling samt beskrivning av 
uppföljningen av planens genomförande 
(Planen för läkemedelsbehandling ska utarbetas enligt social- och hälsovårdsministeriets handbok Säker 
läkemedelsbehandling (2005:32).) SHM:s handbok finns på adressen: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 (på 
finska) 

MEDICINERING AV BARN I DAGVÅRD 

1. I regel ges inga läkemedel åt barn under dagvårdsvistelsen.  

2. I vanliga sjukdomsfall är det föräldrar som ger medicin åt sitt barn. Det är bra att påpeka för 

vårdnadshavarna att de kan be läkaren i mån av möjlighet ordinera långverkande läkemedel som 

barnet kan ta hemma före och efter daghemsvistelsen  

3. Vid långtidssjukdomar administrerar daghemspersonalen läkemedel för 

-astma 

-diabetes 

-långtidssjukdomar som t.ex. epilepsi 

-feberkramper vid behov 

4.Det är viktigt att till planen för småbarnsfostran bifoga skriftliga uppgifter om barnets 

långvariga sjukdomar som kräver kontinuerlig medicinering (t.ex. astma, diabetes, epilepsi, 

överkänslighet för födoämnen och insektbett) och om läkemedel som därför ges under dagens lopp 

och de doseringsanvisningar som läkaren givit.  Alla anställda i verksamhetsenheten får 

information om anvisningarna. 

Medicinen skall vara: 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
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-i ursprunglig förpackning 

-ordinerat i barnets namn 

-läkarens namn skall gå att tyda 

-doseringen skall framgå på förpackningen 

-doseringssprutan/måttet skall finnas med 

-i kraft (kolla bäst före- datum) 

 

Medicinskåpet skall vara låst. 

På daghemmet finns en medicinblankett som föräldrarna undertecnat när de gått igenom 

medicineringen med personalen.  

 

 
Kontaktuppgifter till personen som ansvarar för läkemedelsbehandlingen 

Susann Nordman tfn 0192786191 

Folkhälsans hälsotorg 

Högbergsgatan 57 

10300 Karis 
Patientombudsmannens kontaktuppgifter 

      

Utvecklingsplan för hälsovård och sjukvård 

Vi följer social- och hälsovårdsministeriets nyaste rekomendationer och ändrar våra förfaringssätt 

enligt behov. Vår överläkare uppdaterar läkemedelsbehandlingsplanen regelbundet. 

 
12. HANTERING AV KLIENTUPPGIFTER 
(Det ska finnas skriftliga anvisningar om förfarandet)  

Beskrivning av registreringen och hanteringen av klientuppgifter och av iakttagandet av bestämmelserna om konfidentialitet  

Bilaga nr 3. Registrerering och hantering av klientuppgifter 

Personuppgiftslagen och hanteringen av klientuppgifter inom den privata socialvården:  
http://www.tietosuoja.fi/uploads/url67adp78.pdf  

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig 

Jan Selén 

Päivärintagatan 1 00250 Helsingfors tfn 093155351 

Förhållningsregel om information till klienten vid hantering av personuppgifter: anvisningar www.tietosuoja.fi  
 
Dataskyddsbeskrivning: Modellblankett och anvisningar på sidan: http://www.tietosuoja.fi/uploads/pyt8v09dr3cvr.pdf och 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/20v8k_2.pdf 
 
Klientens samtycke till användning/överlåtelse av konfidentiella uppgifter: Dataskyddsombudsmannens handbok 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/z0fmxdt_1.pdf  

Beskrivning av hur personalen utbildas i dataskyddsfrågor och dokumentförvaltning och hur deras kunnande på detta område 
säkerställs (närmare information i socialvårdens klientdokument: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf (på finska)) 

Introduktionen av nyanställd personal tar fasta på dataskyddsfrågor och 

dokumenteringsförvaltning. Folkhälsan Välfärd ordnar återkommande utbildning i dataskydd och 

dokumentation. Enhetsansvarig ansvarar för att personalens kunnande är tillräckligt inom 

området. 

http://www.tietosuoja.fi/uploads/url67adp78.pdf
http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/uploads/pyt8v09dr3cvr.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/20v8k_2.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/z0fmxdt_1.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
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En serviceproducent som upprätthåller ett klientregister ska göra upp en registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen 
även i det fall att serviceproducenten verkar i ett annat företags lokaler.  
 
Registerbeskrivning (om en sådan inte ingår som bilaga): dataombudsmannens anvisning och blankett: 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/sx3lwv97l_1.pdf och http://www.tietosuoja.fi/uploads/3f7o1lq64njkim_3.pdf 
 
Andra broschyrer om dataskydd finns på sidan http://www.tietosuoja.fi/27255.htm: Behandlingen av uppgifter i användarlogg 
enligt personuppgiftslagen, Gör upp en dataskyddsbeskrivning, Personuppgiftslagen som guide!, Rättelse av en uppgift som 
ingår i ett personregister, Kontroll av uppgifter som ingår i ett personregister, Påföljdssystemet enligt personuppgiftslagen 

Beskrivning av hur arkiveringen av handlingar har ordnats (det är viktigt att privata socialserviceenheter på förhand avtalar med 
klienternas hemkommun om arkiveringen av handlingarna för klienter som lämnat enheten) 

Handlingarna förvaras i låst skåp.Enligt köpavtalet med kommunen returneras kundens 

handlingar till kommunen efter att barnet lämnat enheten. Om barnen i privatvård ges 

handlingarna till föräldrarna tillbaka, då vårdförhållandet slutar. 

Beskrivning av hur informationsgången ordnas med de andra aktörerna som deltar i servicehelheten för klienten 

-gemensamma möten hålls regelbundet samt vid behov 

-rådgivningsblanketter vid 4 års rådgivning 

Utvecklingsplan för hanteringen av klientuppgifter 

Fortsatt kontinuerlig utbildning för personalen i dokumenthantering. 

 
13. EGENKONTROLL AV SERVICE SOM PRODUCERAS SOM UNDERLEVERANS 

Beskrivning av enhetens förfarande för övervakning av kvaliteten på tjänster som upphandlats av underleverantörer  

Personalen är medveten om kraven som ställs på underleverantörer och ser till att kraven uppnås. 

All respons av kunder och personalen tas på allvar. Avtalen granskas årligen. Sakkunniga inom 

områden det gäller kontaktas och fås hjälp av. Huvudansvaret ligger hos enhetsansvariga. 

-kollas temperatur på mat, frysvaror 

-egen städare, gårdskarl 

Förteckning över underleverantörer 

-Metro-tukku/ Kimmon vihannes  morgonmål, mellanmål 

-Puolalan keskuskeittiö lunch 

-Kårkulla samkommuns tvätteri 

 

Utvecklingsplan 

      

 
14. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV GENOMFÖRANDET AV EGENKONTROLLEN 

http://www.tietosuoja.fi/uploads/sx3lwv97l_1.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/3f7o1lq64njkim_3.pdf
http://www.tietosuoja.fi/27255.htm
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Beskrivning av uppföljningen av genomförandet av enhetens egenkontroll 

 

Planen för egenkontroll bygger på Folkhälsans lednings- och kvalitetssystem. Systemet omfattar 

mål, mätetal och rapporteringar vilket garanterar en kontinuerlig uppföljning. 

Enhetsansvarig följer upp regelbundet. 

Beskrivning av processen för uppdatering av planen för egenkontroll 

Enhetsansvarig för enheten ansvarar för att planen för egenkontroll uppdateras enligt följande: 

1. Då det sker en förändring i någon av de punkter eller bilagor som hör till denna plan. 

2. Under september månad årligen och sänder planen till chefen för barnverksamheten för 

godkännande 

 

Tidigare versioner av plan för egenkontroll överförs i en mapp avsedd för ändamålet och förvaras 

i 10 år. 

 

 

Egenkontrollplanen ska vid behov uppdateras. Ändringar som gjorts i anvisningar eller förhållningsregler ska utan dröjsmål 
införas i egenkontrollplanen och planen ska fastställas årligen även om den inte ändrats. 

Ort och tid 

Lundo 7.2.2017 
Underskrift  
(Planen för egenkontroll godkänns och fastställs av verksamhetsenhetens 
ansvariga föreståndare) 
 
 
 
 

Namnförtydligande Johanna Valonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


