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1. Uppgifter om serviceproducenten  
Serviceproducent 

Namn:  JAG Assistans Ab FO-nummer: 2246098-0 

Gatuadress:  Centralgatan 100  

Postnummer: 10300   Postort: Karis 

Telefon:  045 641 9907 (personalchef) eller 040 580 7339 (serviceansvarig)  

E-post:  info@jagassistans.fi  

Verksamhetsenhetens eller servicens förläggningskommun och kontaktuppgifter: JAG Assistans Ab 
producerar tjänster i ett flertal olika kommuner i Finland. Administrationen finns i två kontor: det ovan 
nämnda huvudkontoret i Karis, samt ett kontor i Vasa (Korsholmsesplanaden 16 A 3, 65100 Vasa) 

Verksamhetsområde: JAG Assistans Ab producerar service på många orter i Finland. En aktuell 
förteckning över verksamhetsorterna finns här: https://www.jagassistans.fi/sv/personlig-assistans-
jag/har-finns-vi  

Serviceform: Personlig assistans och stöd för närståendevård i hemmet 

Klientgrupp för vilken service tillhandahålls: Servicen riktar sig till sådana personer med 
funktionsnedsättning, som beviljats servicen i fråga.  

Antal klientplatser: Ej tillämpligt.   

VD: Ina Ahlroos, 045 610 2521, ina.ahlroos@jagassistans.fi 

Serviceansvarig: Thijs Verbrugghe, 040 580 7339, thijs.verbrugghe@jagassistans.fi 

Uppgifter om verksamhetstillstånd 

Tidpunkt för beviljande av regionförvaltningsverkets/Valviras tillstånd (privata enheter som bedriver 
verksamhet dygnet runt): Ej tillämpligt.     

Service för vilken tillstånd beviljats: Ej tillämpligt. 

Anmälningspliktig verksamhet (privat socialservice): Personlig assistans.  

Tjänster som anskaffats av underleverantörer samt producenter av dem: Inga underleverantörer. 

 

https://www.jagassistans.fi/sv/personlig-assistans-jag/har-finns-vi
https://www.jagassistans.fi/sv/personlig-assistans-jag/har-finns-vi
mailto:ina.ahlroos@jagassistans.fi
mailto:thijs.verbrugghe@jagassistans.fi
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2. Verksamhetsidé, värderingar och verksam-
hetsprinciper  

Verksamhetsidé 

JAG Assistans Ab är ett icke-vinstdrivande företag verksamt i Finland. Meningen med verksamheten är 
att erbjuda personlig assistans åt personer med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Den 
personliga assistansen är avsedd som ett hjälpmedel för en person att förverkliga sådant som hen på 
grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av själv. Med hjälp av personlig assistans ska även en 
person med grava funktionsnedsättningar garanteras möjlighet att göra egna, självständiga val såväl 
hemma som utanför hemmet, i enlighet med handikappservicelagen (Lag om service och stöd på grund 
av handikapp 380/1987 § 8c). 

Värderingar och principer 

Alla människors lika värde utgör grunden för JAGs verksamhetsideologi. Vi är övertygade om att alla 
människor har en vilja och förmåga att utöva självbestämmande, bara man har tillgång till rätt 
kommunikationshjälpmedel och får gensvar från omgivningen. Den enskilt viktigaste 
verksamhetsprincipen är varje människas självbestämmanderätt – utgångspunkten i vår verksamhet är 
alltid klientens egna behov och önskemål. Vårt mål är att alla ska få möjlighet att känna delaktighet och 
gemenskap på ett tryggt sätt och med respekt för människovärdet, samt att alla ska ges möjlighet att 
bo i eget hem. 

Alla våra assistenter anställs personligen för en viss klient, och får introduktion i att assistera just denna 
person i enlighet med principerna ovan.  

 

3. Genomförande av egenkontrollen 
Riskhantering 

En förteckning över anvisningarna som gäller genomförandet av riskhantering/egenkontroll: 

Såväl klienterna som deras närstående samt assistenterna ges i början av assistansförhållandet 
introduktion i hur de ska gå till väga i olika situationer. Vid behov ges assistenterna och de 
assistansberättigade fortbildning, för att på så sätt minimera riskerna. Vår målsättning är att gå igenom 
tänkbara risksituationer då assistansförhållandet eller arbetskontraktet inleds och därigenom 
förebygga risksituationer. Behoven av utbildning och introduktion bedöms fortlöpande och 
utbildningsutbudet anpassas enligt nämnda bedömning. 

En utbildningsplan utarbetas årsvis och denna verkställs på basis av godkännande av JAG Assistans Ab:s 
styrelse. 
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Identifiering av risker 

På vilket sätt tar personalen, klienterna och de anhöriga upp observerade missförhållanden, 
kvalitetsavvikelser och risker, inklusive den anmälningsskyldighet som gäller för anställda med stöd av 48 § i 
socialvårdslagen? 

Anmälningsskyldigheten innebär att en person som arbetar inom socialvården utan dröjsmål bör anmäla 
till den som är ansvarig för verksamheten på verksamhetsstället, om hen i sitt arbete lägger märke till 
eller får vetskap om missförhållanden eller uppenbara hot om missförhållanden. Den person som 
ansvarar för verksamheten är skyldig att underrätta kommunens ledande tjänstemannen för 
socialvården. 

För att anmälningsskyldigheten ska förverkligas krävs en öppen verksamhets- och ledningskultur. En 
trygg och tolerant atmosfär bidrar till att uppmuntra arbetstagarna att utveckla sitt eget arbete och 
servicens kvalitet på ett sådant sätt som stärker klientsäkerheten. Vårt mål är att skapa en god miljö för 
alla parter, för att möjliggöra ett förtroligt och öppet diskussionsklimat. 

Om det förekommer sådana märkligheter i arbetsgemenskapen som utgör hot eller riskerar utgöra hot 
mot klientens socialvård, är arbetstagaren enligt § 48-49 i socialvårdslagen skyldig att underrätta sin 
förman om detta.  

Personalen (assistenterna) antecknar eventuella oegentligheter i rapporteringsverktyget efter varje 
klientbesök. Om något allvarligare skulle uppenbara sig, är assistenten omedelbart i kontakt med den 
assistansberättigades intressebevakare, närstående och/eller JAG:s kontor. Klienterna (de 
assistansberättigade) har instruerats om att ta kontakt med JAG:s kontor antingen per telefon eller e-
post också gällande smärre brister. Vi jobbar ständigt på att hålla en låg tröskel för att ta kontakt. De 
närstående ges samma instruktioner som klienterna.  

Om det uppstår frågetecken kring kvaliteten på de socialvårdstjänster som JAG erbjuder, ber vi om att 
kontakta den assistansberättigades personliga rådgivare på JAG antingen per telefon eller per e-post. 
Den administrativa personalens kontaktuppgifter hittas på hemsidan (jagassistans.fi / Kontakt / Vårt 
team). På hemsidan finns även ett kontaktformulär. 

 

Hur för klienter och närstående fram missförhållanden, kvalitetsavvikelser och risker som de noterar?  

Innan arbetet inleds träffar JAGs rådgivare klienten och dennas närstående, och i samband med det gås 
den assistansberättigades behov och möjliga risker igenom. Dessa noteras i planen för assistansen. I 
början av arbetsförhållandet är det av största vikt att assistenten fått vetskap om eventuella diagnoser 
och beteendemönster hos assistansanvändaren0.  

Ett nära och öppet samarbete mellan JAG, assistansanvändaren, assistanskoordinatorn och 
assistenterna gör det möjligt att identifiera och förebygga kritiska situationer. 

Assistenten registrerar sina arbetstimmar i samband med varje träff. Om något särskilt inträffat 
ombeds assistenten eller medlemmen ta kontakt med kontoret. 
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Om det uppstår betänkligheter och assistansanvändaren, assistenten, en närstående eller någon annan 
vill föra fram missförhållanden, kvalitetsavvikelser eller risker, ombeds de i första hand ta kontakt med 
den assistansberättigades rådgivare på JAG, antingen per telefon eller per e-post. Den administrativa 
personalens kontaktuppgifter hittas på hemsidan (jagassistans.fi / Kontakt / Vårt team). På hemsidan 
finns även ett kontaktformulär. 

 

Hantering av risker och observerade missförhållanden 

På vilket sätt hanteras negativa händelser och tillbud vid enheten och hur dokumenteras de? 

Vi reagerar alltid omedelbart och diskuterar situationen med samtliga parter. Efter diskussionen följs 
situationen noggrant upp, för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder verkställs. Om vi exempelvis 
noterar ett behov av fortbildning så ordnas sådan. Tillbuden dokumenteras i medlemmens egen mapp 
och denna dokumentation förstörs då assistansförhållandet avslutas. 

Om missförhållanden, risker eller tillbud hotar en klients rätt till kvalitativ socialservice, tar någon ur 
JAGs administrativa team (rådgivare, serviceansvarig eller vd) kontakt med den ledande tjänstemannen 
inom den berörda kommunens socialvårdsväsen utan dröjsmål. 

Korrigerande åtgärder 

Beskrivning av uppföljningen och registreringen av korrigerande åtgärder: 

Eventuella åtgärder registreras i medlemmens elektroniska mapp, där även uppföljningen 
dokumenteras. Vi har ett nära samarbete med alla parter, så att alla inblandade är medvetna om att 
ärendet behandlas omsorgsfullt. 

Verkställande av korrigerande åtgärder 

På vilket sätt ges informationen till personalen och andra samarbetsparter om över-enskomna ändringar i 
arbetssätten och andra korrigerande åtgärder? 

Vi skickar månatligen ut ett infobrev per e-post till alla anställda, medlemmar och intressebevakare, där 
vi för fram förnyelser, förändringar och annan viktig information. 

Om ett enskilt fall föranleder förändringar i arbetssätten, säkerställer vi att alla parter är medvetna om 
vad som överenskommits.  

4. Uppgörande av planen för egenkontroll 
Person/-er som ansvarar för planeringen av egenkontrollen  

Personer som deltagit i planeringen av egenkontrollen: 

Thijs Verbrugghe, serviceansvarig; Ina Ahlroos, vd; Isabella Roitto, personalchef 
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För planeringen och uppföljningen av egenkontrollen ansvarar: 

Thijs Verbrugghe, serviceansvarig, 040 580 7339, thijs.verbrugghe@jagassistans.fi 

Uppföljning av planen för egenkontroll 

På vilket sätt säkerställer man vid enheten att planen för egenkontroll är uppdaterad? 

Planen för egenkontroll gås igenom årligen och ändringar i verksamheten inkorporeras i planen. JAGs 
serviceansvariga följer upp att planen för egenkontroll är uppdaterad, gör nädvändiga korrigeringar i 
texten och handleder personalen.  

Offentlighet av planen för egenkontroll 

Planen för egenkontroll finns tillgänglig på vår hemsida. Då ett nytt klientförhållande inleds får också 
klienten planen per e-post. Egenkontrollplanen fås också på begäran från vårt kontor.  

5. Klientens ställning och rättigheter 
Bedömning av servicebehovet  

På vilket sätt bedöms klientens servicebehov – vilka mätinstrument används vid bedömningen? 

Kommunen har beviljat klienten personlig assistans, vilket innebär att kommunen är den instans som 
gjort den grundläggande bedömningen at klientens servicebehov. Det primära ansvaret för 
bedömningen av servicebehovet ligger därmed hos kommunens socialservice. Vi träffar klienten och 
bedömer tillsammans med hen eller hens intressebevakare hurdana behov, önskemål och 
tillvägagångssätt som ska ligga till grund för assistansen. 

På vilket sätt görs klienten och/eller de anhöriga och närstående delaktiga i bedömningen av 
servicebehovet?  

Bedömningen av behoven och önskemålen utgår fullständigt från klientens egen uppfattning, som de 
närstående kan bistå i att föra fram.  

Vård- och serviceplan 

På vilket sätt utarbetas och uppdateras vård- och serviceplanen, och hur följer man upp genomförandet 
av den? 

Personlig assistans förverkligas alltid där den assistansberättigade befinner sig och serviceplanen 
baseras på personens behov, vilka kan variera till och med dagligen.  

På vilket sätt säkerställer man att klienten får tillräcklig information om olika alternativ och på vilket sätt 
hörs klientens synpunkter? 

Den personliga assistenten får alla anvisningar av assistansanvändaren, assistanskoordinatorn eller 
andra närstående. Anvisningarna till assistenten görs upp genom samarbete och alla assistenter tar del 
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av dem då arbetet inleds. Den assistansberättigade avgör själv när, hur, var och av vem assistansen ges. 
Den assistansberättigades självbestämmanderätt är central i JAGs verksamhet, och den utgör grunden 
då serviceplanen uppgörs och förverkligas.  

På vilket sätt säkerställer man att personalen känner till innehållet i vård- och service-planen och agerar 
enligt den? 

Den personliga assistenten får alla anvisningar av assistansanvändaren, assistanskoordinatorn eller 
andra närstående. Anvisningarna till assistenten görs upp genom samarbete och alla assistenter tar del 
av dem då arbetet inleds.  

Plan för vård och fostran (BsL 30 a §) 

På vilket sätt görs planen för vård och fostran upp och hur uppföljs utfallet av den? 

Tillämpas ej. JAG Assistans Ab producerar enbart personlig assistans enligt 8 c § i 
handikappservicelagen samt 4 § i lagen om stöd för närståendevård. 

Bemötande av klienten 

Stärkande av självbestämmanderätten 

På vilket sätt stärks olika delområden av klienternas självbestämmanderätt i enheten, såsom rätten till 
privatliv, friheten att själv bestämma över sina vardagliga sysslor och möjligheten till ett individuellt liv 
enligt egna önskemål? 

Den assistans vi producerar utgår fullständigt från assistansanvändarens önskemål. Assistansen 
grundar sig på de svar som klienten ger på följande frågor: 

• Vem  Vem assisterar mig? 
• När  När behöver jag hjälp? 
• Var  Var vill jag tillbringa min tid? 
• Vad  Vad gör vi? 
• Hur  Hur rör vi oss?  

Alla våra assistenter tar del av en introduktionskurs, som finns tillgänglig på webben på finska och 
svenska. 

Vilka är principerna för stärkande och begränsning av självbestämmanderätten vid enheten som man 
kommit överens om och instruerat för personalen? 

Ej tillämpbart för tillfället. JAG Assistans Ab producerar enbart personlig assistans samt stöd för 
närståendevård och ger alltså inte institutionsvård. Av den här anledningen är det inte aktuellt med 
begränsande åtgärder. Personlig assistans ges vid de tillfällen då klienten har behov av det, måltiderna 
intas när klienten är hungrig, klienten kan använda internet och telefon precis då han eller hon själv vill. 
Assistentens uppgift är att förverkliga de saker i vardagen som klienten hade gjort själv utan sina 
funktionshinder. 

Vilka begränsande anordningar används vid enheten? 
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Tillämpas ej. Som ovan nämnts, använder vi inte begränsande åtgärder eftersom vi enbart erbjuder 
personlig assistans och stöd för närståendevård.  

Sakligt bemötande av klienten 

På vilket sätt säkerställs att klienten bemöts sakligt och vilket förfarande tillämpas om osakligt bemötande 
observeras?  

Vi lyfter fram vikten av ett sakligt bemötande såväl under rekryteringsprocessen som i introduktionen 
och under arbetsförhållandet. Om det trots detta förekommer osakligt bemötande, tar vi upp saken till 
diskussion med samtliga parter, varefter vi försöker utreda orsakerna till det skedda. Vi strävar efter att 
klara upp situationen på bästa möjliga sätt. Vid behov anlitar vi även utomstående hjälp. 

På vilket sätt behandlas osakligt bemötande, en negativ händelse eller en risksituation som klienten blivit 
utsatt för tillsammans med klienten och vid behov hens anhöriga eller närstående?  

Som nämns ovan går vi i första hand in för diskussion eller det förfaringssätt som klienten önskar. Vi tar 
alla fall av osakligt bemötande, negativa händelser och risksituationer på allvar och utreder dem så snart 
som möjligt.    

Klientens delaktighet 

Insamling, behandling och utnyttjande av respons vid utvecklingen av verksamheten 

På vilket sätt deltar klienterna och deras närstående i att utveckla enhetens verksamhet, kvalitet och 
egenkontroll? På vilket sätt och hur ofta samlar man in klientrespons? 

Klienten, dennas närstående och assistenterna håller kontakt med arbetsledaren och/eller JAGs kontor. 
Vi är alltid mottagliga för all sorts respons och vidtar behövliga åtgärder. Vi genomför årligen en 
personalenkät och en klientenkät, vilka gås igenom och på basen av vilka vi strävar efter att åtgärda de 
punkter där det finns rum för förbättring. 

På vilket sätt utnyttjas klientresponsen vid utvecklingen av verksamheten? 

Vi samlar in responsen och tar tag i nödvändiga åtgärder genast. Klientens välmående kommer alltid i 
första hand hos oss.      

Klientens rättsskydd 

Klienter inom socialvården har rätt till socialvård av god kvalitet och gott bemötande utan 
diskriminering från den som lämnar socialvård. Klienten ska bemötas så att hans människovärde, 
övertygelse och integritet respekteras. Beslut som gäller egentlig vård och service fattas och verkställs 
medan klienten omfattas av tjänsterna. En klient som är missnöjd med servicekvaliteten eller 
bemötandet har rätt att framställa en anmärkning hos verksamhetsenhetens ansvariga person eller en 
ledande tjänsteinnehavare. Anmärk-ning kan också vid behov framställas 

Mottagare av anmärkningar  

Thijs Verbrugghe, serviceansvarig, 040 580 7339, thijs.verbrugghe@jagassistans.fi 
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Socialombudsmannens kontaktuppgifter samt uppgifter om vilka tjänster som erbjuds 

Socialombidsmännen rådgiver i första hand klienterna per telefon. Om personliga möten bör 
överenskommas på förhand. Socialombudsmannent tjänster är kostnadsfria för klienten.  

Kontaktuppgifter till socialombudsmannen i din egen kommun fås från kommunens växel, och ofta 
hittas deras uppgifter även på kommunens hemsida.  

Konsumentrådgivarens kontaktuppgifter samt uppgifter om vilka tjänster som erbjuds 

Kontaktuppgifter till konsumentrådgivningen: 029 505 3030; 
www.kkv.fi/sv/konsumentarenden/konsumentradgivning  

På vilket sätt behandlas anmärkningar, klagomål och andra tillsynsbeslut som gäller enhetens verksamhet 
och hur beaktas de i utvecklingsarbetet? 

Alla anmärkningar, klagomål och andra tillsynsbeslut behandlas med personalen tillsammans med 
förmannen och servicegaranten. Allvarliga tillsynsärenden behandlas även i företagets ledningsgrupp.
     

Målsatt tid för behandling av anmärkningar  

Ett officiellt skriftligt genmäle ges inom 2 veckor från att ärendet framlagts.  

 

6. Egenkontroll av serviceinnehållet 
Verksamhet som främjar välbefinnande, rehabilitering och tillväxt 

På vilket sätt främjar tjänsterna klienternas fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmåga och 
delaktighet? 

Personlig assistans bygger på att stärka klientens delaktighet med hjälp av assistans. JAG introducerar 
assistenten i arbetet i början av assistansförhållandet, så att assistente kan stöda klienten på bästa 
möjliga sätt. Vi ordnar utbildningar och stödjande träffar för våra klienter enligt behov. 
      

Ordnande av motions-, kultur- och hobbyverksamhet: 

Personlig assistans beviljas ofta för fritidsintressen och i och med detta ordnas den här biten ofta av 
assistenten i samråd med de närstående. Kontorspersonalen kan även bistå klienterna i att hitta 
rörelseglädje och hobbyer.  

På vilket sätt följer man upp hur målen uppfyllts i fråga om verksamhet som främjar klienternas 
funktionsförmåga och välmående samt rehabiliterande aktiviteter? 
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Klienten kan ställa upp mål tillsammans med JAGs kontorspersonal, varefter JAG handleder assistenten 
och den assistansberättigade för att de uppställda målen ska kunna uppnås.  
  

Näring 

På vilket sätt har mathållningen ordnats vid enheten? 

Tillämpas inte. Personlig assistans ges där klienten befinner sig och JAG har inte ansvar för 
mathållningen.   

Hur beaktas klienternas önskemål och särskilda dieter och begränsningar? 

Klienten själv, en närstående eller någon annan person är skyldiga att informera om eventuella 
specialdieter.     

På vilket sätt följer man inom egenkontrollen upp klienternas tillräckliga närings- och vätskeintag samt 
nutritionskvalitet? 

Vi producerar inte institutionsvård. Assistenten stödjer klienten i vardaliga sysslor i enlighet med sin 
introduktion.     

Hygienpraxis 

På vilket sätt följer man upp den allmänna hygiennivån vid enheten och hur säkerställer man att hygienpraxis 
som motsvarar klienternas behov iakttas enligt givna anvisningar och enligt klienternas vård- och 
serviceplaner? 

Vi följer kommunernas hygienrekommendationer. Assistenterna får introduktion i klientens specifika 
hygienrutiner i samband med introduktionen.     

Hur förebygger man spridning av infektioner och smittsamma sjukdomar vid enheten? 

Assistenterna följer de anvisningar som ges av Institutet för hälsa och välfärd, och de använder 
ansiktsmask och skyddshandskar enligt rekommendationerna. JAG Assistans har även instruerat 
assistenterna i att förebygga smittspridning t.ex. genom god handhygien.  
  

På vilket sätt har enhetens städning och klädvård ordnats? 

Tillämpas inte eftersom vi inte har några regelrätta enheter. Assistenterna städar och assisterar i 
enlighet med klientens önskemål.  

På vilket sätt har personalen utbildats/inskolats i att iaktta renhållning och klädvård vid enheten enligt 
anvisningar och standarder? 

Tillämpas inte eftersom vi inte har några regelrätta enheter. Se svaret ovan.   
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Hälso- och sjukvård 

På vilket sätt säkerställs iakttagandet av de instruktioner som meddelats om mun- och tandvård, icke-
brådskande sjukvård, brådskande sjukvård och oväntade dödsfall? 

JAG producerar inte hälso- eller sjukvård, men assistenterna har instruerats att diskutera med klienten, 
intressebevakaren eller JAG Assistans kontorspersonal om det finns frågetecken gällande den 
assistansberättigades hälsotillstånd.   

På vilket sätt främjas och uppföljs hälsotillståndet hos klienter med kroniska sjukdomar? 

JAG producerar inte hälso- eller sjukvård men kan tillsammans med klienten göra upp en plan för att 
främja hälsotillståndet, om klienten så önskar.  

Vem ansvarar för klienternas hälso- och sjukvård vid enheten? 

Tillämpas inte.  

Läkemedelsbehandling 

Denna kortfattade plan för läkemedelsbehandling utgör en del av JAGs egenkontrollplan och fungerar 
som styrdokument för kvalitetskontrollen samt processanvisning för läkemedelsbehandlingen. Den 
primära målsättningen för läkemedelsbehandlingsplanen är att främja den medicinska säkerheten i den 
service som JAG producera. 

Den assistansberättigade eller dennas intressebevakare är ansvarig för den assistansberättigades 
läkemedelsbehandling och vårdinsatser.Läkemedelsbehandling och vårdtjänster faller inte inom 
ramarna för personlig assistans som serviceform. Assistenten är inte ansvarig t.ex. för den 
assistansberättigades hälsovanor. 

Alltid då det gäller uppgifter i anknytning till vård eller medicinsk behandling, görs överenskommelser på 
förhand och tillbörlig introduktion ges separat. 

Medicinsk behandling 

Många personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar är i behov av fortgående och 
daglig medicinerin. Ansvaret för denna medicinering ligger på den assistansberättigade själv eller på 
dennas intressebevakare. Om den assisterade önskar hjälp med att inta läkemedel, kan assistenten 
bistå under förutsättning att rätt dosdispensering säkerställts genom t.ex. dosett eller portionspåsar. 
Den assistansberättigade, dennas intressebevakare eller kommunen ansvarar för dosdispenseringen. 

Vård och omsorg 

Utöver att assistera i samband med läkemedelsintag, kan assistenten hjälpa till med att t.ex. byta 
stomi- eller urinpåse, använda personlyft eller andra hjälpmedel eller utföra andra icke-medicinska 
åtgärder. Om det är fråga om en medicinsk vårdåtgärd, så som katetrisering av urinblåsan, bör 
assistenten ha nödvändig utbildning (så som närvårdar- eller sjukskötarbehörighet) för ingreppet i 
fråga. Den assistansberättigade och/eller dennas intressebevakare, funktionshinderservicens 
socialarbetare, JAGs administration och assistenten gör tillsammans upp om dessa frågor på förhand. 
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På vilket sätt följer man upp och uppdaterar verksamhetsenhetens plan för läkemedelsbehandling? 

Tillämpas inte.   

Vem ansvarar för läkemedelsbehandlingen vid enheten? 

Tillämpas inte.    

Sektorsövergripande samarbete 

På vilket sätt har samarbetet och förmedlingen av information ordnats med de övriga servicegivarna inom 
social- och hälsovården som ingår i klientens servicehelhet samt mellan olika förvaltningsområden? 

JAG Assistans producerar personlig assistans, som våra klienter beviljats av kommunen. I vanliga fall 
vänder sig klienten själv till oss med önskemålet om att JAG ska producera denna service, men det 
förekommer att en kommunanställd tar kontakt och ber oss kontakta klienten. Om klienten använder 
sig av flera serviceproducenter, tar vi vid behov kontakt med övriga serviceproducenter för att komma 
överens om arbetsfördelningen tillsammans med klienten, kommunen och de närstående. Kommunen 
och den assistansberättigade är skyldiga att underrätta JAG Assistans om eventuella förändringar 
gällande assistansen. Vi skräddarsyr varje assistans individuellt, vilket betyder att denna 
informationsgång byggs upp enligt varje enskilt fall och alla parter – kommunen, närstående, assistenter 
– tas separat i beaktande. För informationsförmedlingen använder vi t.ex. TyövuoroVelho, 
telefonsamtal, skyddad e-post etc.   

7. Klientsäkerhet 
Samarbete med säkerhetsansvariga myndigheter och aktörer 

På vilket sätt utvecklar enheten sin beredskap att förbättra klientsäkerheten och hur bedrivs samarbetet 
med andra säkerhetsansvariga myndigheter och aktörer? 

Personlig assistans ges där klienten befinner sig, det är inte fråga om institutionsvård. Vi främjar 
klientsäkerheten genom att satsa på introduktion, informationsförmedling och samarbete. 

Personal 

Antalet anställda i vård och omsorg, personalstruktur och -dimensionering samt praxis gällande vikarier 

Antal anställda inom vård och omsorg vid enheten samt personalstruktur? 

Hela den personliga assistansen och mängden assistenter som krävs för att producera servicen beror 
på den assistansmängd som kommunen beviljat samt på den assistansberättigades behov, så 
situationen varierar. Rekryteringarna och de kompetenskrav som ställs på personalen beror på de 
assistansberättigades behov. Assistenternas utbildningsbakgrund varierar (yrkespersoner inom social- 
och hälsovården, personer med examen från andra stadiet, lägre eller högre högskoleexamen, 
närvårdare, vårdbiträden, personer utan utbildning). På kontoret finns 7 personer i administrationen (5 
högre högskoleexamen, 2 andra stadiets utbildning). 
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För admininstrativa frågor ansvarar VD Ina Ahlroos tillsammans med personalchef Isabella Roitto, 
löneräknare Leila Westman, rådgivare Malin Nyman och Pamela Westerlund, serviceansvariga Thijs 
Verbrugghe, IT-ansvariga Fredrik Holmberg samt informatör Sara Wilson.   
  

Vilka är enhetens principer för anlitande av vikarier? 

Varje assistansberättigade har alltid en namngiven assistent och namngivna vikarier. Till JAGs principer 
hör att den assistansberättigade alltid godkänner den vikarierande assistenten. 

På vilket sätt säkerställs tillräckliga personalresurser? 

Vi rekryterar även vikarier till de assistansberättigade som har behov av det. 

Vi arrangerar årligen fortbildningar för assistenterna, och assistenterna kan alltid vara i kontakt med 
kontoret. Vid behov arrangerar vi särskilda fortbildningar för enskilda assistenter. 

På vilket sätt säkerställs organiseringen av de ansvariga personernas/närmaste chefernas uppgifter på ett 
sådant sätt att den närmaste chefen har tillräckligt med tid att leda arbetet? 

De ansvariga personernas/närmaste chefernas arbete är väl planerat och deras arbetsbild utgörs 
huvudsakligen av koordinering och att ansvara för servicen. 

På vilket sätt säkerställs tillräckligt antal anställda som arbetar i stöduppgifter och biträdande uppgifter? 

Mängden anställda som arbetar i stöduppgifter beror på den summa som kommunerna beviljar i 
ersättning. Som serviceproducent kan vi anställa tillräckligt med stödjande personal endast om 
resurserna räcker till efter befintliga lönekostnader. Det är alltså i stor utsträckning kommunen som 
avgör personalresurserna gällande stöduppgifter. 

Principer för rekrytering av personal 

Vilka är principerna för rekrytering av personal till enheten? 

Klientorientering  Våra rekryteringsannonser är platsspecifika, de görs upp individuellt för varje 
assistansberättigad. På detta sätt strävar vi efter att få så lämpliga sökande som möjligt till varje klient. 

Öppenhet och tydlighet  I rekryteringsprocessen går vi igenom arbetsuppgifterna så noggrant och 
specifikt som möjligt.  

Jämlikhet  Vi behandlar alla sökande på jämlika grunder. 

Rätt assistent till rätt assistansbehövande  JAGs rekryterande personal gör en inledande intervju med 
de arbetssökande och presenterar de som ter sig lämpliga för den assistansberättigade. Den 
assistansberättigade och eventuellt assistanskoordinatorn intervjuar de sökande själv och väljer på 
basis av detta vem som anställs som assistent. 

Vi marknadsför våra lediga platsannonser i många olika kanaler, och använder rekryteringsprogrammet 
ReachMee för annonsering och kandidathantering. 
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På vilket sätt beaktas lämplighet och pålitlighet av personer som ska arbeta i klienternas hem eller med 
barn? 

Om den assistansberättigade är minderårig, kontrollerar vi den anställdas straffregisterutdrag och 
fattar beslut om anställning tillsammans med klienten. Vid behov kontaktar vi även den sökandes 
referenser. Vid rekrytering av yrkespersoner inom social- och hälsovården hämtas uppgifter från 
registren över yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården. 
     

En beskrivning av inskolningen av personalen samt fortbildning 

På vilket sätt sköter enheten inskolningen av nyanställda och studerande i klientarbetet och i att genomföra 
egenkontrollen?  

Assistanskoordinatorn och den assistansberättigade introducerar den nya assistenten i arbetet. 
Assistanskoordinatorns uppgift är att fungera som arbetsledare och handleda assistenterna i sitt jobb. 
Assistanskoordinatorn fungerar som garant för att kvalitet och kontinuitet i assistansen. 

Nya arbetstagare får utöver muntlig introduktion även ett omfattande introduktionspaket samt en 
utbildningsvideo. 

På vilket sätt har fortbildning för personalen ordnats? 

JAG ordnar regelbundet tillfällen i utbildningssyfte för assistenterna, i enlighet med utbildningsplanen. 
Fortbildningar och informationstillfällen anordnas enligt behov.  

Personalens anmälningsskyldighet 

På vilket sätt har enheten ordnat förfarandet i fråga om personalens skyldighet att anmäla missförhållanden 
i de tjänster som tillhandahålls för klienten och hur behandlas anmälningarna, samt uppgifter om hur 
korrigerande åtgärder genomförs inom ramen för enhetens egenkontroll (se riskhantering)? 

Assistenterna anmäler alla nära ögat -situationer omgående. Efter varje arbetsskift gör assistenten 
anteckningar i timrapporteringssystemet. Situationen dokumenteras i medlemmens uppgifter i vår 
databas. Om oro eller misstankar uppstår och den assistansberättigade, assistenten, en närstående 
eller någon annan berörd person vill föra fram missförhållanden, kvalitetsavvikelser eller risker, 
instrueras personen i första hand att ta kontakt med den av JAGs rådgivare som handhar assistansen 
per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till den administrativa personalen finns på JAGs webbsidor 
(jagassistans.fi / Kontakt / Vårt team). På webbsidorna finns även ett kontaktformulär. 

Vi analyserar och löser alltid situationen snarast möjligt. Vid behov rapporterar vi fallet vidare. 

Lokaler  

Principer för hur lokalerna används 

Personlig assistans ges där den assistansberättigade befinner sig, där hen bor. Vi producerar inte 
institutionsvård. 
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Kontorspersonalen är placerad i kontoren i Karis och Vasa. 

Tekniska lösningar 

Vilka tekniska lösningar har enheten för passerkontroll och för klienternas eget bruk? 

Tillämpas inte. Personlig assistans ges där den assistansberättigade befinner sig, där hen bor. Vi 
producerar inte institutionsvård. 

På vilket sätt säkerställer man att de larmapparater och personsökare som klienterna har till sitt förfogande 
fungerar och att larm besvaras? 

De personliga assistenterna introduceras vid arbetets början i hur larmapparater och personsökare 
fungerar och hur larm besvaras, om den assistansberättigade använder sådana. Personlig assistans ges 
där den assistansberättigade befinner sig, där hen bor. 

Namn och kontaktuppgifter på den person som ansvarar för funktionssäkerheten av larmtelefoner och 
personsökare? 

Personlig assistans ges där den assistansberättigade befinner sig, där hen bor. Vi producerar inte 
institutionsvård. JAG Assistans Ab ansvarar inte för funktionssäkerheten hos larmtelefoner och 
personsökare, utan meddelar eventuella funktionsstörningar vidare till tillbörlig instans.  

Produkter och utrustning för hälso- och sjukvård  

På vilket sätt säkerställer man att de hjälpmedel och produkter och utrustning för hälso- och sjukvård som 
klienterna behöver anskaffas på ett tillbörligt sätt, klienterna instrueras i att använda dem och underhållet 
fungerar? 

De personliga assistenterna tar kontakt med JAG, om de upptäcker brister eller behov i det vardagliga 
livet. Den administrativa personalen diskuterar saken med den assistansberättigade, varefter klienten, 
personens intressebevakare eller en annan närstående kan föra ärendet vidare. Serviceformen 
personlig assistans innefattar endast själva assisterandet. 

På vilket sätt säkerställer man att tillbörliga anmälningar om risksituationer skickas in om produkter och 
utrustning för hälso- och sjukvård? 

Assistenten utbildas och introduceras i användningen av produkter och utrustning som klienten 
använder. Vid behov erbjuds även fortbildning eller ergoterapi. Den här typen av risksituationer, liksom 
andra former av risksituationer, dokumenteras i samband med timrapporteringen och assistenten är 
även i kontakt med kontorspersonalen. Vid behov gör vi eller hjälper vi klienten göra upp en anmälan om 
risksituation till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (FIMEA). 

Namn och kontaktuppgifter på den person som ansvarar för produkter och utrustning för hälso- och 
sjukvård vid enheten 

Pamela Westerlund, pamela.westerlund@jagassistans.fi, 040 141 8050. 

https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
mailto:pamela.westerlund@jagassistans.fi
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8. Dokumentering av klient- och patientuppgif-
ter  

På vilket sätt inskolas enhetens anställda i att anteckna klientuppgifter? 

Vi använder oss av ett timrapporteringssystem, dit utförda arbetstimmar samt uppgifter om hur träffen 
förlöpt antecknas. Då en ny arbetstagare introduceras i arbetet, får hen även anvisningar om hur träffar 
registreras.  

På vilket sätt säkerställer man att klientarbetet dokumenteras utan dröjsmål och på ett ändamålsenligt sätt? 

Timrapporteringen gås igenom månadsvis. Om felaktigheter uppdagas i dokumenteringen diskuterar vi 
saken med den berörda arbetstagaren.  

På vilket sätt säkerställer man att verksamhetsenheten iakttar den lagstiftning som gäller om dataskydd och 
behandling av personuppgifter samt de anvisningar och myndighetsföreskrifter som gäller vid enheten i 
fråga om anteckningen av klientuppgifter? 

Kommentarer och arbetstidsrapportering sker i Norlic Ontime. Norlics dataskyddsbeskrivning finns att 
läsa här: https://norlic.fi/dataskyddspolicy/  

På vilket sätt ordnas inskolningen av personalen och praktikanterna i behandlingen av personuppgifter och i 
dataskydd, och hur ordnas fortbildningen? 

Detta ingår i introduktionen, vilken initieras genast, till och med innan arbetet inleds.  

Den dataskyddsansvariges namn och kontaktuppgifter  

Fredrik Holmberg, IT-ansvarig, fredrik.holmberg@jagassistans.fi,  040 187 2334  
    

Har ett register över behandling av sekretessbelagda personuppgifter utarbetats för en-heten? 

Ja  Nej  

 

9. Sammandrag av utvecklingsplan 
Utvecklingsbehov som uppdagats i verksamheten 

        

 

 

https://norlic.fi/dataskyddspolicy/
mailto:fredrik.holmberg@jagassistans.fi
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10. Uppföljning av planen för egenkontroll  
Planen för egenkontroll godkänns och fastställs av verksamhetens verkställande direktör och 
serviceansvariga. 

Ort och datum Karis, 27.9.2021   

 

Underskrift     Ina Ahlroos   Thijs Verbrugghe 

 VD   serviceansvarig 

       


