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Bedömning av verksamhetens kvalitet

Åkeslunds hemtjänst
Regiform: Privat regi
Antal kunder: 37

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens
sammantagna kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och
avtal eller uppdragsbeskrivning, utifrån nedan angivna underlag.
Uppföljningen belyser såväl verksamhetens styrkor som
utvecklingsområden för att stödja verksamheten i
utvecklingsarbetet.

Till grund för denna bedömning ligger förvaltningens
verksamhetsuppföljning som genomfördes i verksamhetens lokaler
under maj 2022, samt resultat från Socialstyrelsens
brukarundersökning 2022.

Sammanfattande bedömning
Den samlade bedömningen är att verksamheten har goda
förutsättningar för att ge en god och säker omsorg och service.
Verksamheten har utvecklat sitt digitala ledningssystem där det är
lätt att hitta rutiner.
Medarbetarna beskriver att de är delaktiga i utvecklingen av
verksamheten. Ledning och medarbetare är samstämmiga i sin
beskrivning av vikten av att de äldre ska ges inflytande och
delaktighet. Verksamheten eftersträvar en hög personalkontinuitet.
Företaget är verksamt i ett geografiskt avgränsat område där man
har nära till brukarna.

Trygghet och säkerhet
Personalen anser att det är lätt att nå chefer vid behov.
Verksamheten har regelbunden schemalagd
reflektionstid.
Verksamheten eftersträvar en hög personalkontinuitet och
medarbetarna känner sina brukare väl. Ledningen är närvarande och
delaktiga i det dagliga arbetet och gör även hembesök hos brukarna
för att följa upp insatserna.
I Socialstyrelsens brukarundersökning 2022 är utfallet på samtliga
frågor högt eller mycket högt.
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Meningsfullhet och delaktighet
Verksamheten arbetar utifrån kontaktmannaskap och har en hög
personalkontinuitet. Arbetet är personcentrerat. Av samtal med
medarbetare framgår att de anser att det är viktigt att den enskilde
får ha inflytande över hur insatserna genomförs samt att de utgår
från den enskildes önskemål och dagsaktuella behov.

I Socialstyrelsens brukarundersökning 2022 är utfallet på samtliga
frågor högt eller mycket högt.

Verksamheten behöver åtgärda
Arbetet med riskanalys behöver utvecklas.
Egenkontrollen av den sociala dokumentationen uppvisar vissa
förbättringsområden.

Uppföljningen är gjord av:
Anne-Christine Davidsson, verksamhetscontroller på Bromma
stadsdelsförvaltning.

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande
avtal hittas på stadens hemsida. Genväg
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