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Bedömning av verksamhetens kvalitet

AdeoCare (f.d Mälarö Omsorg)
Regiform: Privat regi
Antal kunder: 94

Syftet med uppföljningen äratt 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.

Verksamhetsuppföljningen genomfördes 2022 06 21 på plats i
verksamhetens lokal på Drottningholmsvägen 286.
Till grund för denna bedömning ligger förvaltningens
verksamhetsuppföljning, resultat från kvalitetsuppföljning på
individnivå 2021 samt socialstyrelsens brukarundersökning 2022.

Sammanfattande bedömning
Den sammanfattande bedömningen är att verksamheten har de
förutsättningar som krävs för att ge omsorg och service av god
kvalitet.
Adeocare har flera utförarkontor i staden. Denna uppföljning avser
kontoret i Bromma. Företaget förvärvade denna del av
verksamheten från en annan utförare med start fr om 1 April 2022.
Mot bakgrund av detta har inte alla egenkontroller och riskanalyser
hunnit genomföras, men plan för arbetet finns. Företaget planerar
även för att byta lokal inom en snar framtid och får då en bättre
lämpad lokal för verksamheten.
Verksamheten når för närvarande inte upp till avtalets krav om
andel utbildad personal, men plan finns för att nå målet.

Trygghet och säkerhet
Verksamheten har ett ledningssystem med rutiner som är kända av
personalen. Egenkontroller genomförs inom flera
områden utifrån ett årshjul. Riskanalys genomförs en gång per år.

Verksamheten har rutiner för överrapportering mellan arbetspass.
Reflektionstid har börjat införas.
Omvårdnadspersonalen har god kännedom om hur de kan nå
ansvariga vid behov under hela dygnet samt var rutiner finns.
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Socialstyrelsens brukarundersökning 2022 visar att samtliga brukare
anser att de får ett bra bemötande från personalen. Även frågorna
om man är sammantaget nöjd med hemtjänsten, har förtroende för
personalen och om personalen utför sina arbetsuppgifter bra får
högt utfall.
Verksamheten behöver lägga mer arbete på att öka andel äldre som
känner sig trygga med hemtjänsten samt att det är känt hur man kan
lämna klagomål och synpunkter.

Meningsfullhet och delaktighet
Den sammanfattande bedömningen är att verksamheten arbetar för
att de äldre ska känna sig delaktiga i utformandet av sina insatser.
I samtal med personal framgår att verksamheten arbetar med
kontaktmannaskap och det finns en flexibilitet i utförandet av
insatserna utifrån den enskildes önskemål och dagsform.
Stort fokus läggs på hög personalkontinuitet hos de äldre, vilket
framgår i samtal både med ledning och personal.

Socialstyrelsens brukarundersökning 2022 visar att en relativt hög
andel anser att personalen tar hänsyn till de äldres egna åsikter och
önskemål och att personalen kommer på avtalad tid.
Verksamheten behöver arbeta vidare med att informera de äldre om
tillfälliga förändringar.

Verksamheten behöver åtgärda
• Öka andel äldre som känner sig trygga med hemtjänsten
• Säkerställa att de äldre vet vart hur de kan lämna synpunkter

och klagomål
• Informera de äldre om tillfälliga förändringar

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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