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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Domicare AB 
Verksamhetschef: Steve Olander 

Adress: Karlbergsvägen 44, 113 62 Stockholm 

Regiform: Privat 

Antal kunder från Stockholm: 76 

 

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens samman-

tagna kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och avtal uti-

från nedan angivna underlag. Uppföljningen belyser verksamhetens 

styrkor och utvecklingsområden för att stödja verksamheten i för-

bättringsarbetet. 
 

Sammanfattande bedömning 
Utifrån de underlag som ligger till grund för uppföljningen är be-

dömningen att verksamheten uppfyller de krav som ställs och där-

med har förutsättningar för att ge en god omsorg och vård. Uppfölj-

ningen visar att verksamheten behöver utveckla sitt arbete med risk-

analyser samt med egenkontroll av social dokumentation.  

Trygghet och säkerhet 

Uppföljningen visar att verksamheten har ett utvecklat ledningssy-

stem för det systematiska kvalitetsarbetet vilket ger förutsättningar 

för en trygg och säker omsorg. De intervjuade medarbetarna upple-

ver att ledarskapet är närvarande och delaktigt, med verksamhets-

chef och samordnare på plats i verksamheten. Arbetsledningen för 

medarbetarna oavsett pass, är tydligt beskriven i rutiner och check-

listor. 

 

Uppföljningen visar att rutiner kring informationsöverföring är för-

ankrade i verksamheten. Verksamheten har en löpande samverkan 

med regionen avseende delegering av läkemedel samt med bistånds-

handläggare avseende informationsöverföring och förändrade be-

hov. Ledningen träffar medarbetarna varje morgon och inför skift-

byte till kvällen för att medarbetarna ska kunna delge viktig inform-

ation om kunderna. Verksamheten har underleverantör för nattinsat-

ser och ledningen har löpande samverkan med underleverantören i 

syfte att föra över information om kunder som har stöd nattetid. 

 

Verksamheten har ett systematiskt arbete med egenkontroller och 

avvikelser. Arbetet med egenkontroll kan dock utvecklas till att 
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även omfatta kontroll av kontaktmannaskap samt kontroll av doku-

mentation gällande informationsöverföring med viktiga aktörer. 

Verksamheten arbetar systematiskt med avvikelser och det finns en 

tydlig ansvarsfördelning för dessa. Ett utvecklingsområde är dock 

att komplettera riskanalyser med flera riskområden såsom strömav-

brott och utebliven matleverans.   

 

Resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 visar att 

kunderna är nöjda med personalens bemötande och känner förtro-

ende för personal. En stor majoritet av de svarande uppger också att 

personalen kommer på avtalad tid. Verksamheten har dock lägre re-

sultat avseende huruvida personal brukar informera om tillfälliga 

förändringar.  

Meningsfullhet och delaktighet 

Medarbetarnas åsikter och tankar från morgonmöten, APT och re-

flektionstider tas tillvara av ledningen. Bland annat har förändringar 

gjorts i arbetsmiljön utifrån medarbetarnas synpunkter. Det finns 

inom verksamheten personal med spetskompetens inom olika områ-

den såsom social dokumentation och miljö. Dessa medarbetare görs 

delaktiga i olika forum där de tillsammans med ledningen lyfter vik-

tiga frågor för arbetsgruppen. Resultatet av brukarundersökningen 

2020 visar även att en hög andel kunder upplever sig nöjda med 

hemtjänsten. Kvalitetsundersökningen 2021 visar att samtliga kun-

der upplever att de får den hjälp som de och personalen har kommit 

överens om. 

 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med värdegrund och medarbe-

tarna uppger att kundernas självbestämmande, delaktighet och per-

sonalens bemötande tas upp av ledningen, bland annat vid inkomna 

klagomål. De intervjuade medarbetarna bekräftar att verksamheten 

arbetar aktivt med att ta vara på kundernas åsikter och önskemål i 

den dagliga kontakten. 

Verksamheten behöver åtgärda 

Uppföljningen visar att verksamheten behöver utveckla arbetet med 

riskanalyser i syfte att omfatta flera riskområden såsom strömav-

brott och utebliven matleverans. Ytterligare ett utvecklingsområde 

är att komplettera egenkontrollen av social dokumentation med en 

fråga om kontaktmannaskap samt en fråga om dokumentation av in-

formationsöverföring mellan viktiga aktörer runt den enskilde. Vi-

dare behöver legitimation för all personal kompletteras med foto 

och telefonnummer till utföraren. Dessa utvecklingsområden följs 

upp i samband med nästkommande verksamhetsuppföljning. 
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Uppföljningen är gjord av:  

Julian Garcia verksamhetscontroller 

Emelie Ekelöf verksamhetscontroller 

Norrmalms stadsdelsförvaltning 

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning 8 junis 2022, inklusive intervju 

med två medarbetare. 

 Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2020 

 Kvalitetsuppföljning på individnivå 2021 
 


