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Bedömning av verksamhetens kvalitet  

1A Lindalens omsorg Stockholm 

Verksamhetschef: Marika Råberg 

Adress: Gröndalsvägen 148, Stockholm 

Regiform: Privat 

Antal kunder från Stockholm: 43 

 

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens samman-

tagna 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 

verksamhetsbesök som genomfördes 20 januari 2022. I 

bedömningen har resultat av följande underlag om verksamhetens 

kvalitet sammanvägts: 

* individuppföljningar  november 2021-maj 2022.  

* brukarundersökning 2022. 

 

Sammanfattande bedömning  

Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen är 

bedömningen att verksamheten delvis uppfyller de krav som ställs 

och att det finns områden som behöver utvecklas.  

Verksamheten behöver arbeta för att utöka andelen utbildad och 

tillsvidareanställd personal. Den sociala dokumentationen behöver 

utvecklas. En översyn har gjorts gällande arbetsledning och ett 

utvecklingsarbete för att säkerställa ett närvarande och delaktigt 

ledarskap hade påbörjats efter att verksamhetsuppföljningen 

inleddes. Under året har en kompetensutvecklingssatsning gjorts 

kring demensvård. 

 

Trygghet och säkerhet  

Lindalens omsorg har ett fungerande ledningssystem. 

Verksamheten har arbetat med att förbättra ledningssystemets 

struktur och utveckling av rutiner. Vidare har arbetet med 

egenkontroller samt riskbedömningar på verksamhetsnivå 



  

  

förbättrats i syfte att utveckla verksamhetens kvalitet. Det finns en 

tydlig rutin för synpunkts- och klagomålshantering. Verksamheten 

behöver dock förankra rutinen så att synpunkterna och klagomålen 

dokumenteras i större utsträckning.  

Den sociala dokumentationen behöver fortsatt utvecklas för att 

säkerställa att löpande dokumentation finns för samtliga och att den 

är tillräcklig och väsentlig. 

Lindalens omsorg bedriver hemtjänst som utgår från tre 

hemtjänstlokaler. Lokalerna ligger i olika geografiska områden 

vilka arbetsplaneringen utgår från. Det har gjorts en översyn av 

arbetsledning och ett förtydligande gällande roller och ansvar för att 

säkerställa ett närvarande och delaktigt ledarskap. För att säkra 

basala hygienrutiner och användandet av arbetskläder genomförs 

egenkontroll i början av arbetspass. 

Statistik över personalkontinuiteten visar att verksamheten har en 

bättre kontinuitet i jämförelse med stadens genomsnitt. 

Individuppföljningen visar att de äldre till stor del upplever att det 

är samma personer som hjälper dem. Då verksamheten har en hög 

andel timanställda krävs det en tydlig introduktion av nyanställda 

samt en fungerande informationsöverföring mellan arbetspass. 

Verksamheten arbetar med att förtydliga kontaktmannens roll 

genom att utbilda samtlig personal.  

En fjärdedel av personalen har adekvat utbildning, vilket innebär att 

verksamheten inte uppfyller kompetenskravet för utförare inom 

hemtjänst. Verksamheten arbetar för att öka andelen utbildad 

personal och det finns även personal som behöver förbättra sina 

språkkunskaper i svenska. 

Kompetensutvecklingssatsningar under året har gjorts när det gäller 

utbildning i social dokumentation, basala hygienrutiner samt 

utbildning för att uppnå stjärnmärkt demensvård. 

Resultatet av brukarundersökningen visar att de äldre känner 

förtroende för personalen och känner sig trygga med att bo hemma 

och få stöd av hemtjänsten. Majoriteten av de äldre upplever att 

personalen kommer på avtalad tid och meddelar om tillfälliga 

förändringar. De äldre upplever också att det är lätt att få kontakt 

med hemtjänsten vid behov.  

 

Meningsfullhet och delaktighet  

Den samlade bedömningen är att verksamheten arbetar för att de 

äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro. Det finns 

tydliga rutiner för kontaktmannaskap. Verksamheten bedriver ett 

utvecklingsarbete för att säkerställa upprättandet av 

genomförandeplaner. Hur och när hjälpen ska utföras beskrivs 

tydligt i genomförandeplanen men verksamheten behöver arbeta 

med följsamhet till planeringen.  



  

  

Resultatet av individuppföljningen och brukarundersökningen visar 

att de äldre upplever att de får den hjälp de vill ha och på de tider 

som de önskar. Vidare visar resultatet av individuppföljningen att 

verksamheten behöver arbeta med delaktighet vid planering av hur 

hjälpen ska utföras.  

Resultatet av både individuppföljningen och brukarundersökningen 

visar att de äldre upplever att de får ett bra bemötande. Det finns 

forum för reflektion över arbetssätt, där personalen kan lära av 

varandra. Verksamheten arbetar med att implementera den 

nationella värdegrunden i hela arbetsteamet.  

Det finns förutsättningar för de äldre som önskar att få stöd av 

personal som förstår deras språk och kultur då verksamheten har en 

bred språkkompetens. 

 

Verksamheten behöver åtgärda  

Den sociala dokumentationen behöver utvecklas och alla äldre 

behöver ha en utsedd kontaktman. Personalen behöver 

tidsrapportera och dokumentera i mobilerna i större utsträckning. 

Verksamheten har planerat utbildning i dokumentation och 

kontaktmannaskap för personalen.   

Verksamheten behöver arbeta för att öka andelen tillsvidareanställd 

personal samt öka andelen personal med adekvat utbildning. 

Synpunkter och klagomål behöver dokumenteras och 

sammanställas.  

Ett närvarande och delaktigt ledarskap behöver säkerställas. 

Samtlig personal behärskar inte svenska i tal och skrift.  

Verksamheten uppmanas fortsätta arbetet med att säkerställa att 

basala hygienrutiner följs. 

Verksamheten arbetar med förbättringsåtgärder utifrån en 

handlingsplan som följs upp av äldreförvaltningen. 

 

Uppföljningen är gjord av:   

Ingela Kvist verksamhetscontroller och Cecilia Jeppsson 

verksamhetscontroller. 

 


