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Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 
 

Fast omsorgskontakt 

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, 
individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser genomförs. 

Fast omsorgskontakt ska erbjudas alla brukare om det helt uppenbart inte är nödvändigt. 
Enhetschef ansvarar för att dokumentera att fast omsorgskontakt erbjudits och om brukaren 
tackat ja eller nej i brukarens sociala journal. Enhetschef ansvarar för det i verksamheten 
finns information om vem (namn) som är brukarens fasta omsorgskontakt. 

 

Ditt uppdrag som fast omsorgskontakt 

Du som arbetar inom hemtjänsten har ett extra ansvar för ett antal brukare, du är deras 
fasta omsorgskontakt. Som fast omsorgskontakt är du den som vet mest om personens 
behov och önskemål när det gäller hur de beviljade insatserna ska utföras. Du ser till att dina 
kollegor får information om hur brukarens insatser ska utföras. 

Du är både brukarens och anhörigas kontakt i verksamheten.  Det är dig de kontaktar när de 
har frågor och det är dig kollegorna frågar om det är något de undrar kring brukaren.  

Fast omsorgskontakt: skriver genomförandeplanen och planerar veckans insatser samt hur 
dessa ska utföras tillsammans med brukaren. Du informerar även planerare efter dialog med 
brukaren, så att rätt information kan läggas in TES. Brukaren kontaktar dig med sina frågor 
om insatserna.  

Arbetslaget: Dina kollegor i arbetslaget läser genomförandeplanen som du upprättat i 
Treserva. Där står det hur brukaren vill ha sina insatser utförda. 

Anhöriga: Tar kontakt med dig om de har några frågor. 

                          

Som fast omsorgskontakt ansvarar du för: 

● Att ha en kontinuerlig dialog med brukaren för att klargöra vad som är viktigast för 
honom eller henne.  

● Att brukaren får sina beslutade insatser utformade efter sina personliga behov och 
önskemål.  
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● Hur insatserna planeras och genomförs. 
● Att kommunicera och tillhandahålla nödvändig information till de som berörs i 

genomförandet.  
 

Fokus på god individuell omvårdnad och hög kvalitet 

● De brukare som du är fast omsorgskontakt för, kommer du att lära känna extra bra. 
På så sätt ökar kvaliteten, både för brukaren, anhöriga och för arbetslaget.  

● Det krävs att du har ett engagemang i mötet med brukaren och god kommunikation 
med kollegorna i arbetslaget. Tydlig kommunikation i arbetsgruppen underlättar 
planeringen av arbetet.   
 

Som fast omsorgskontakt ska du: 

● Informera brukaren om din roll. Vid behov även till anhöriga.  
 

● Inom 4 veckor från att du tilldelats uppdraget färdigställa genomförandeplanen i 
dialog med brukaren. Har brukaren nattinsatser kontakta då Enhetschefen för 
nattpatrullen, för att få information om hur insatserna utförs nattetid innan 
genomförandeplanen färdigställs. 
 

● Sammankalla till uppföljning av genomförandeplanen. Detta sker vid 
behov/förändringar. Uppföljning av genomförandeplan ska ske minst en gång per 
halvår. 
 

● Kontinuerligt uppdatera information som rör brukaren i TES (hemtjänstens 
planeringsverktyg) och i brukarens journal.  
 

● Ge planerare relevant information, gällande planering av brukarens dagliga insatser. 
 

● Dela med dig av all information som berör brukaren till arbetskamrater som ska 
utföra insatser hos hen, det ska göras både muntligt och skriftligt.  
 

● Ha kontakten med eventuella anhöriga, distriktssjuksköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast, hyresvärd, dagverksamhet, biståndshandläggare, nattpatrullen, med 
flera. Du ska även vidarebefordra informationen till dina arbetskamrater. 
 

● Säkerställa att nödvändig utrustning och hjälpmedel finns i hemmet, samt meddela 
eventuella brister till anhöriga, arbetsterapeut, sjuksköterskan i hemsjukvård eller 
hälsocentral med flera. 
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● Ansvara för att avsluta relationen med brukaren. Vid flytt till annat boende ansvarar 
du för överrapportering. Samt nyckelåterlämning. (Göra ett bra och trevligt avslut på 
relationen som vi haft och tacka för samarbetet). 


