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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Petras hemtjänst AB, Södermalm 
Verksamhetschef: Josefin Lusth 

Adress: Gröndalsvägen 108, 117 68 Stockholm 

Regiform: Privat regi 

Antal kunder från Stockholm: 72 

 

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 28 september 2022. I bedömningen har 

även resultatet av 2022-års brukarundersökning uppmärksammats 

och resultatet av 2022-års kvalitetsuppföljning på individnivå. 

Sammanfattande bedömning 

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

bedömningen att verksamheten i huvudsak uppfyller de krav som 

ställs och bedöms därmed ha de förutsättningar som krävs för en 

god och säker verksamhet. Samtliga brukare är sammantaget nöjda 

med hemtjänsten enligt brukarundersökningen. Verksamheten bör 

dock tydliggöra vissa lokala rutiner samt den sociala dokumentat-

ionen. 

Trygghet och säkerhet 
Den samlade bedömningen är att verksamheten har förutsättningar 

att ge en säker omsorg av god kvalitet. Verksamheten har ett led-

ningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

kvaliteten i verksamheten. Vissa lokala rutiner bör dock tydliggöras. 

 

Verksamheten har rutiner för riskanalys och genomför riskbedöm-

ningar, såväl på verksamhetsnivå som på individnivå för att undvika 

att oönskade händelser sker. Resultaten från riskanalyserna används 

systematiskt för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. 

 

Rutiner för egenkontroll finns och regelbundna egenkontroller ut-

förs för att följa upp att arbetet sker enligt fastställda rutiner och 

mål. Åtgärdsplaner upprättas vid behov. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Utföraren uppnår dagens kompetenskrav och upprättar årligen en 

kompetensutvecklingsplan för att vidareutveckla och säkra kompe-

tensen. Utföraren har idag inte schemalagd reflektion men planerar 

för att införa det inom kort. 

 

Verksamheten har rutin för hur samverkan bedrivs, både internt och 

externt. Verksamheten har regelbundna möten, både internt och 

med externa samverkanspartners. Rutinen för intern och extern 

samverkan bör dock förtydligas.  

 

Verksamheten arbetar med kontaktmannaskap och har rutiner för 

detta. Det är kontaktpersonen tillsammans med den enskilde som 

planerar när och hur insatserna ska utföras. Kvalitetsuppföljningen 

på individnivå visar att flertalet äldre upplever att de deltagit i pla-

neringen om hur hjälpen ska utföras och resultatet av brukarunder-

sökningen och individuppföljningen visar att flertalet äldre upplever 

att personalen kommer på avtalad tid. Resultatet av brukarundersök-

ningen visar dock på utvecklingsmöjligheter avseende tillgänglig-

heten. Kvalitetsuppföljningen på individnivå visar däremot att fler-

talet äldre upplever att det lätt att komma i kontakt med hemtjäns-

ten. 

 

Den sociala dokumentationen bör utvecklas enligt utförarens egen-

kontroll.  

Meningsfullhet och delaktighet 
Den samlade bedömningen är att verksamheten eftersträvar att de 

äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro.  

 

Verksamheten har en framtagen värdegrund och enligt brukarunder-

sökningen och kvalitetsuppföljningen på individnivå anser de äldre 

att personalen har ett gott och respektfullt bemötande.  

 

Enligt brukarundersökningen och kvalitetsuppföljningen på individ-

nivå upplever flertalet äldre att personalen tar hänsyn till den äldres 

egna åsikter och önskemål. Enligt brukarundersökningen upplever 

flertalet äldre att personalen informerar om tillfälliga förändringar. 

 

Verksamheten har rutiner för synpunkts- och klagomålshantering 

men resultatet av brukarundersökningen visar att verksamheten har 

utvecklingsmöjligheter avseende informationsspridning om detta. 

Resultatet har dock blivit bättre sedan brukarundersökningen år 

2020.  

Verksamheten behöver åtgärda 
Verksamheten bör tydliggöra vissa lokala rutiner, utveckla den soci-

ala dokumentationen samt arbeta för ökad informationsspridning 

avseende hanteringen av synpunkter och klagomål. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Utföraren har redan påbörjat arbetet med att komma tillrätta med 

bristerna och utvecklingsområdena. Åtgärderna kommer att följas 

upp vid nästa verksamhetsuppföljning. 

 

Uppföljningen är gjord av:  

Madeleine Peatt på Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.  

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal hittas på stadens hemsida. Genväg 

 
 

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

