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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Fantasy hemtjänst 

 

Verksamhetschef: Amin Raschidi 

Adress: Stensätravägen 9 

Regiform: Privat 

Antal kunder från Stockholm: 60 

 

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 utveckl-

ingsområden för att stödja verksamheten i utvecklingsarbetet. 

 

Till grund för denna bedömning ligger förvaltningens verksamhets-

besök som genomfördes datum 2022-09-01 och 22-10-06.  
 

 

Sammanfattande bedömning 
 
Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen, är 

bedömningen att verksamheten uppfyller de krav som ställs och be-

döms därmed att ge en god vård och omsorg.  

 

Personal och arbetsledning har dagligen möjlighet att utbyta viktig 

information med varandra.  

 

Den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig och väsentlig. 

Den enskilde är delaktig i planeringen av insatserna och får så långt 

det är möjligt vara med och bestämma tid för insatserna.  

 

Verksamheten lägger stor vikt vid att varje brukare ska ha så få per-

sonal som möjligt för sina insatser.  

 

Enheten följer basal hygienrutiner. 

 

Trygghet och säkerhet 

 

Verksamheten har ett kvalitetsledningssystem som beskriver viktiga 

processer och rutiner utifrån dessa. Rutinerna finns tillgängliga för 

medarbetarna i lokalen och är väl kända av medarbetarna. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

 

Arbetsledning och medarbetare träffas dagligen för informationsut-

byte. Arbetsledningen är alltid tillgänglig på telefon under dagen 

vid behov av stöd under arbetspasset.  

 

Insatserna utförs utifrån aktuella och individuellt utformade genom-

förandeplaner. I löpande dokumentation kan man följa att insatserna 

utförs enligt plan. Kontaktman utses alltid initialt och är den person 

som planerar insatserna med brukaren. 

 

Basala hygienrutiner finns och påminns om vid verksamhetens mö-

ten med personal. Egenkontroll sker dagligen då personalen startar 

sina arbetspass. 

Reflektionstid för medarbetarna finns men det kan bli mer systema-

tiskt.  

 

Verksamheten har en hög andel timanställda vilket ställer stora krav 

på en tydlig introduktion av nyanställda samt fungerande informat-

ionsöverföring vid varje skifte av arbetspass. 

 

För att säkra personalens kompetens har verksamheten en plan för 

personalförsörjning och kompetensutveckling som motsvarar verk-

samhetens behov.  

Meningsfullhet och delaktighet 

Den samlade bedömningen är att verksamheten arbetar för att de 

äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro. Kontakt-

mannen är den som tillsammans med brukaren planerar insatsen uti-

från beställning. Brukaren får så långt det är möjligt bestämma när 

insatserna ska utföras.  

Verksamheten har rutiner för synpunkts- och klagomålshantering 

för att ge den enskilde ska ha möjlighet att påverka verksamheten. 

Verksamheten behöver åtgärda 
Verksamheten kan förbättra sin skrivna rutinerna så att de blir mer 

lättillgängliga för personalen och datera dem så man kan se när de 

senast uppdaterades. 

 

Uppföljningen är gjord av:  
Lillemor Thorsén Skärholmens stadsdelsförvaltning.  

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal hittas på stadens hemsida. 

 
 

 


