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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Hemtjänst Norrmalm 
Verksamhetschef: Elisabeth Ströby 

Adress: Norrtullsgatan 12L, 113 27 Stockholm 

Regiform: Kommunal 

Antal kunder från Stockholm: 291 

 

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.  

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, biträdande enhetschef och samordnare på plats i verksam-

heten. Verksamheten har underleverantör för nattinsatser och led-

ningen har löpande samverkan med underleverantören i syfte att 

föra över information om kunder som får stöd nattetid. 

 

Verksamheten har ett systematiskt arbete med egenkontroller vilket 

har utvecklats under det senaste året. Uppföljningen visar dock att 

det finns utvecklingsområden avseende att sammanställa resultatet 

av genomförda kontroller och analysera resultatet för att genomföra 

förbättringar i verksamheten. Detsamma gäller arbetet med riskana-

lyser i verksamheten.  

 

Resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 visar att 

kunderna är nöjda med personalens bemötande och känner förtro-

ende för personal. Vidare är en styrka att kunderna i hög utsträck-

ning känner sig trygga hemma med hemtjänsten. Verksamheten har 
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dock lägre resultat 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. Verksamheten har även ut-

vecklat mötesstrukturer i syfte att bidra till ökad delaktighet för 

medarbetare. De intervjuarna medarbetarna uppger att det finns en 

god kännedom om hur brukarna kan göras delaktiga i sitt stöd ge-

nom bland annat tydlig information om kontaktmannaskap, genom-

förandeplan samt möjlighet att lyfta synpunkter och klagomål. 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med värdegrund och medarbe-

tarna uppger att kundernas självbestämmande, delaktighet och per-

sonalens bemötande tas upp av ledningen. 

 

Resultatet av brukarundersökningen 2020 visar även att en hög an-

del kunder upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och 

önskemål. Kvalitetsundersökningen 2021 visar dock förhållandevis 

lågt resultat på delaktighet men verksamhetens resultat har succes-

sivt ökat under de senaste tre åren. Vidare visar kvalitetsundersök-

ningen att kunderna upplever ett respektfullt bemötande från perso-

nal samt hög nöjdhet med hemtjänsten.  

Verksamheten behöver åtgärda 

Uppföljningen visar att verksamheten behöver utveckla arbetet med 

riskanalyser och egenkontroller. Verksamheten behöver arbeta sys-

tematiskt med att sammanställa resultat av genomförda egenkon-

troller och riskanalyser och analysera dessa för att arbeta med för-

bättringar i verksamheten. Vidare behöver verksamheten ta fram en 

rutin eller dokument som beskriver extern samverkan och kommu-

nikationsöverföring med exempelvis distriktssköterska, bistånds-

handläggare och andra viktiga aktörer runt den enskilde. Dessa ut-

vecklingsområden kommer att följas upp i samband med nästkom-

mande verksamhetsuppföljning. 

Uppföljningen är gjord av:  

Julian Garcia, verksamhetscontroller 

Samia Choudhury, verksamhetscontroller 

Norrmalms stadsdelsförvaltning 

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning 12 maj 2022, inklusive intervju 

med två medarbetare. 

 Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2020 

 Kvalitetsuppföljning på individnivå 2021 

 Tidigare verksamhetsuppföljning genomförd 2018 


