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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Prospea vård och omsorg 
Regiform: privat 

Antal kunder: 24 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. 

 
 

Sammanfattande bedömning 
 
Prospea vård och omsorg är ett relativt nytt företag, verksamma i 

staden sedan våren 2020. Kontoret är beläget i Hallonbergen och fö-

retaget har även avtal med Sundbybergs kommun. Upptagningsom-

rådet i Stockholm är Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdels-

områden. 

Då verksamheten är ny finns det för närvarande bara stadens upp-

följning 2022-02-28 samt den upprättade kvalitetsberättelsen som 

underlag för bedömning av verksamhetens kvalitet. Inga resultat 

från Socialstyrelsens brukarundersökning finns ännu. Inte heller 

finns några individuppföljningar finns redovisade än.  

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

bedömningen att verksamheten väl uppfyller de krav som ställs och 

bedöms ha förutsättningar för att driva en god och säker omsorg 

Trygghet och säkerhet 

Ansvariga för den dagliga driften är närvarande och delaktiga i 

verksamheten och rutiner finns för hur vårdpersonalen når arbets-

ledning både dagtid och jourtid. 

Företaget har kollektivavtal och stickprov av lönebesked visar att 

ersättningen till medarbetarna överstiger den stipulerade ”lägsta lö-

nen”.  

Företaget tillhandahåller arbetskläder (enligt de krav som ställs)och 

all personal har identifikation. Lokalen är stor och väldisponerad 
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med omklädningsrum, duschmöjligheter samt tvättmaskin för ar-

betskläder. 

Antal vårdpersonal är 16 nästan samtliga har fastheltidsanställning. 

Timanställning förekommer i princip inte.  Andel personal med ade-

kvat utbildning är 81 procent.  

Företaget arbetar aktivt för att kunna erbjuda en hög kontinuitet för 

kunderna samt inkludera dem i utförandet av insatser. 

Riskanalyser och egenkontroller har utförts och resultat redovisats. 

Resultaten används för att utveckla verksamheten. Under senaste 

åren har arbetet med att förhindra smittspridning av covid 19 hos 

både kunder och medarbetare haft en central plats och riskbedöm-

ningar har gjorts regelbundet. 

Meningsfullhet och delaktighet 

Företagets ledning ger ett engagerat och kompetent intryck. Medar-

betarna intygar att det är lätt att få tag på ledningen vid behov och 

att få efterfrågat stöd. 

 

Schemalagd reflektionstid har nyligen införts och ett arbete med att 

utforma och anpassa den avsatta tiden för bäst syfte pågår. 

Utföraren har rutiner för kontaktmannaskap. Samtliga kunder har en 

utsedd kontaktman.  

Kompetensutvecklingsplan för medarbetarna för året finns framta-

gen. Företaget satsar mycket på utbildning för medarbetarna och det 

är obligatoriskt för alla att som en grund genomgå sex utbildnings-

block. Dessa omfattar kunskap om den nationella värdegrunden 

inom äldreomsorgen, vård i livets slut, demenssjukdomar, att jobba 

säkert med läkemedel och covid 19. 

Varje år förnyas också utbildning om basala hygienrutiner. 

Verksamheten har en framtagen kvalitetspolicy som man systema-

tiskt arbetar med och man har väl utarbetade rutiner för avvikelse-

hantering samt synpunkts- och klagomålshantering. 

Verksamheten behöver åtgärda 

Inget speciellt område har framgått. 

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/

