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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Proffssystern i Stockholm AB 

Regi: privat 

Antal kunder: 36 stycken, de flesta från Rinkeby-Kista stadsdelsom-

råde. 

 

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. 

 

Proffssystern har varit verksam i staden sedan 2010 och erbjuder 

hemtjänst huvudsakligen i Västerort.  

 

Till grund för denna bedömning ligger förvaltningens verksamhets-

besök som genomfördes i februari 2022, resultatet för Socialstyrel-

sens senaste brukarundersökning 2020 samt utförarens kvalitetsbe-

rättelse för år 2021. 

 
 

Sammanfattande bedömning 
 

Den samlade bedömningen utifrån underlagen är att Proffssystern 

Stockholm AB uppfyller de krav som ställs och har förutsättningar 

att ge en god vård och omsorg. 

 

Ett ledningssystem finns för att utveckla och säkra kvaliteten i verk-

samheten. Utarbetade rutiner finns för samtliga processer och  

all personal kan snabbt finna dessa i sina arbetsmobiler. Rutinerna 

finns även samlade i en pärm.  

 

Verksamheten har ett närvarande och delaktigt ledarskap. Omvård-

nadspersonalen har god kännedom om hur de kan nå de ansvariga 

vid behov under hela dygnet. Det finns en tydlig struktur för in-

formationsöverföring. 

 

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 möjlighet att få hemhjälp på 

flera språk än svenska. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Dokumentationen fungerar bra enligt ledningen. Vårdpersonalen 

skriver löpande journalanteckningar. Det underlättas av att de kan 

dokumentera direkt i arbetsmobilerna.  

Verksamheten arbetar just nu med att stärka personalen i hur man 

dokumenterar med utgångspunkt att kunden har rätt att läsa all 

dokumentation om sig själv.  

Trygghet och säkerhet 

Resultaten i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 visar att 100 

procent känner sig trygga med sin hemtjänst och upplever att de får 

ett bra bemötande från personalen. Även frågor som att personalen 

gör ett bra jobb, tar hänsyn till de äldres egna önskemål samt är lätta 

att få kontakt med får höga procentsiffror.  

 

Däremot har bara 53 procent av de svarande uppgett att de vet vart 

de ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål. 

 

Verksamheten har en bemötandepolicy som medarbetarna godkän-

ner och signerar vid anställning. 

 

Under de senaste åren har de flesta riskanalyser haft anknytning till 

den rådande pandemin med syfte att förhindra smittspridning. Verk-

samheten upplever att de har kunnat hantera situationen relativt väl. 

Utbildning i och påminnelser om hygienrutinerna har gjorts regel-

bundet och egenkontroller av tillämpande av och följsamhet till ruti-

nerna har gjorts en gång i månaden. 

 

Meningsfullhet och delaktighet 

Den samlade bedömningen är att verksamheten strävar efter att bru-

karna ska vara delaktiga i planeringen av insatsernas utförande. 

Samtliga kunder har en utsedd kontaktman och utarbetade rutiner 

finns för vad som ingår i kontaktmannaskapet. 

Enligt brukarundersökningen från 2020 anser samtliga svarande att 

personalen har ett gott bemötande.  

Verksamheten har två stycken värdegrundsledare och arbetar aktivt 

med värdegrundsfrågor  

En kompetensutvecklingsplan görs årligen. Fokus under pandemi-

har varit utbildning i basala hygienrutiner. 

Resultaten i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 visar att en 

hög andel av de svarande är nöjda med hemtjänsten och att en hög 

andel även uppger att de känner förtroende för personalen. Vad det 

gäller bemötande svarar samtliga av de tillfrågade att personalen har 

ett gott bemötande. Av brukarundersökningen framgår också att en 
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hög andel av de svarande anser att personalen tar hänsyn till deras 

åsikter och önskemål. 

Utföraren har genomfört en egen brukarundersökning 2021 och an-

vänder de svar där nöjdheten bland de svarande är lägst för att ut-

veckla verksamheten ytterligare. Dit hör möjligheten att påverka de 

tider man får hjälp, personalens information om förändringar samt 

möjlighet att få komma ut när man vill. I Socialstyrelsens brukarun-

dersökning från 2020 framgår att 89 procent upplever att personalen 

informerar om förändringar. Även de positiva svaren för möjlighet 

att påverka vilka tider hjälpen ska utföras är hög jämfört med både 

Stockholm i sin helhet och riket i stort. 

Verksamheten behöver åtgärda 

Fundera över och åtgärda orsak till varför brukarnas nöjdhet med att 

de får information om förändringar samt möjlighet att påverka vilka 

tider hjälpen utförs blivit lägre de sista året. 

Förbättra informationen till brukarna om vart de ska vända sig med 

synpunkter och klagomål. 

 

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/

