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Bakgrund 

I vård- och omsorgsförvaltningen är en av de lokala värdegrundsgarantierna att varje brukare 
som får stöd enligt SoL och/eller LSS ska ha en kontaktpersonal.  Det är ett sätt att organisera 
arbetet för kontinuitet, individuellt stöd samt säkerställa att brukaren får sina behov 
tillgodosedda. Viktigt att brukaren känner tillit till sin/sina kontaktpersonal och att 
kontaktpersonal arbetar med att lära känna brukaren och skapa en förtroendefull relation. 

Varje brukare som får stöd enligt SoL och/eller LSS inom nedanstående insatser ska ha en 
kontaktpersonal:  

 Bostad med särskild service  
 Boendestöd           
 Daglig verksamhet  
 Korttidverksamheter          
 Personlig assistans   
 Särskilt boende 
 Hemtjänst 

      

Enhetschef ansvarar för att 

 utse en till två kontaktpersonal för brukaren  
 kontaktpersonal får information om vad ansvaret innebär 
 ge förutsättningar till kontaktpersonal att utföra de uppgifter som hen ansvarar för 
 kontaktpersonal som har en längre frånvaro ska ersättas av tillfällig kontaktpersonal 
 utse ny kontaktpersonal om brukaren vill byta.  

 

Kontaktpersonal ansvarar för att 

 brukarens behov och önskemål, inom ramen för beslutad insats, blir tillgodosedda.  
 brukaren ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i upprättandet av 

genomförandeplanen samt vid utförandet av stödet. 
 Se till brukarens hela livssituation och fokusera på de faktorer som ger brukaren ökad 

meningsfullhet (psykiskt, fysiskt, socialt, kulturellt mm). 
 områdena ”social dokumentation och individuella behov” samt ”information och 

samverkan” säkerställs. Se beskrivning nedan. 
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Social dokumentation och individuella behov 
 

Kontaktpersonal ansvarar för att säkerställa den sociala dokumentationen och de individuella 
behoven genom att: 

 bygga en god, professionell och hållbar relation samt ha regelbunden kontakt med 
brukaren och vid samtycke, närstående/företrädare. 

 upprätta genomförandeplan, revidera och följa upp genomförandeplan (se metodstöd 
för respektive område). Brukaren ska erbjudas delaktighet.  

 vara insatt i brukarens genomförandeplan och vad som dokumenteras kring brukaren. 
 signalera till enhetschef om brukaren har behov av stöd kring hantering av privata 

medel. Riktlinje ”hantering av brukares privata medel” ska följas.  
 ansvara för att brukar- och patientpärmen innehåller aktuella dokument. Inaktuella 

dokument ska överlämnas till enhetschef för arkivering alternativt kassering.  
 uppmuntra brukaren eller vid samtycke, närstående/företrädare att skriva en 

levnadsberättelse/personlig berättelse (det är frivilligt). 
 eftersträva kontinuitet i möten med brukaren och om möjligt vara den som stödjer vid 

speciella tillfällen. 

 

Information och samverkan 

Kontaktpersonal ansvarar för att säkerställa information och samverkan genom att: 

 hålla kollegorna informerade om brukarens aktuella situation, arbeta för en samsyn i 
arbetsgruppen 

 ta in andras iakttagelser i arbete med brukaren 
 informera brukaren och vid samtycke närstående/företrädare, att personal har i 

uppdrag att dokumentera för att säkerställa att brukaren får det stöd hen har rätt till. 
 informera brukaren om hens rätt att ta del av dokumentationen. 
 samverka med annan kontaktpersonal om det finns två  
 vara brukarens länk och kontakt med de personer och aktörer som brukaren har behov 

av att ha kontakt med. Detta innebär att: 
 söka information, ta kontakt, samverka med olika professioner. Exempelvis 

sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, frisör, enhetschef, handläggare, skola, god 
man/förvaltare mm 
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Fast omsorgskontakt – gäller enbart hemtjänst  

1 juli 2022 ska alla brukare som har ett beslut om hemtjänst i Mölndal, ha en ”fast” 
omsorgskontakt”, enligt nya bestämmelser i socialtjänstlagen. Denna funktion ska tillgodose 
brukarens behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när 
hemtjänstinsatser verkställs. Det är brukarens kontaktpersonal som får den funktionen då 
uppdraget är likvärdigt.  

Från och med 1 juli 2023 föreslås det bli ett krav att den som utses till ”fast omsorgskontakt” 
ska ha yrkestiteln undersköterska. Hemtjänstverksamheter i egenregi och i privat regi måste 
planera och säkerställa att de personal som är kontaktpersonal/fast omsorgskontakt även har 
yrkestiteln undersköterska 1 juli 2023.  

 

 
 

      


