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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Nordisk Hemtjänst och Omsorg Kista 

Regi: privat 

Antal kunder: 108 stycken. 

 

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. 

 

Nordisk Omsorg har varit verksam i staden sedan 2013 och erbjuder 

hemtjänst i Västerort.  

 

Till grund för denna bedömning ligger förvaltningens verksamhets-

besök som genomfördes i maj 2022, resultatet för Socialstyrelsens 

senaste brukarundersökning 2020, individuppföljningen 2021 samt 

utförarens kvalitetsberättelse för år 2021. 

 
 

Sammanfattande bedömning 
 

Den samlade bedömningen utifrån underlagen är att Nordisk om-

sorg är ett seriöst företag med hög brukarnöjdhet som i stort upp-

fyller de krav som ställs med förutsättningar att ge en god vård och 

omsorg. 

 

Företaget har ett utarbetat ledningssystem för att säkra kvaliteten i 

verksamheten. Upprättade rutiner finns för att säkra kvaliteten i 

samtliga processer i verksamheten. En del av rutinerna behöver 

uppdateras. Rutin för riskanalyser behöver utvecklas. 

 

Dokumentationen fungerar bra enligt ledningen. Vårdpersonalen 

skriver löpande journalanteckningar. Det underlättas av att de kan 

dokumentera direkt i arbetsmobilerna.  

 

Antalet utbildad personal underskrider 50 procent och vårdpersona-

lens kompetensutveckling både individuellt och i stort är en utma-

ning för utföraren under det närmaste året. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Trygghet och säkerhet 
Verksamheten har ett närvarande och delaktigt ledarskap. Omvård-

nadspersonalen har god kännedom om hur de kan nå arbetsled-

ningen vid behov. En stor del av aktuell informationsöverföring 

sker via ett chattsystem. 

 

Resultaten i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 visar att 94 

procent av de svarande känner sig trygga med sin hemtjänst. Nöjd-

heten är också hög med personalens bemötande, hur arbetet utförs, 

att personalen kommer på avtalad tid och att de meddelar om det in-

träffar förändringar som påverkar brukaren. 

 

Ett område att utveckla för utföraren är riskanalyser. Riskanalyser 

ska göras i förebyggande syfte för att identifiera och undvika hän-

delser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Utföraren 

har identifierat ett antal händelser som kan inträffa och som kan in-

nebära risker för verksamheten och vilka åtgärder som ska sättas in 

om det händer. Däremot saknas en uppskattning av sannolikhet för 

och konsekvenser av händelserna samt hur verksamheten arbetar för 

att minimera och förebygga att riskerna uppstår.  

 

Meningsfullhet och delaktighet 

Den samlade bedömningen är att verksamheten strävar efter att bru-

karna ska vara delaktiga i planeringen av insatsernas utförande. 

  

Verksamheten arbetar personcentrerat. Samtliga kunder har en kon-

taktman som utför huvuddelen av omvårdnaden vilket gör att konti-

nuiteten för de äldre är hög. Det finns upprättade rutiner för vad 

som ingår i kontaktmannaskapet. 

 

 Det finns möjlighet att få hemhjälp på flera språk än svenska. 

Av brukarundersökningen framgår också att en hög andel av de sva-

rande anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål 

samt att de kan påverka vilka tider de får sin hjälp. 

En i sammanhanget hög andel av de svarande i brukarundersök-

ningen uppger att de vet vart de ska vända sig med synpunkter och 

klagomål. 

Verksamheten behöver åtgärda 

Arbeta mer strukturerat med kompetensutvecklingsplaner. En pla-

nering bör göras i början av varje år och omfatta vilka områden ut-

föraren vill kompetensutveckla personalen i. 

 

Utveckla riskanalyserna. Resultat från genomförda riskanalyser ska 

kunna uppvisas. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Uppföljningen är gjord av:  

Annika Ekengren, utredare. 

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal hittas på stadens hemsida. Genväg 

 
 

https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/kvalitet/uppfoljning/

