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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Skärholmens hemtjänst 
Verksamhetschef: Dinko Pejic och Sofie Persson 

Adress: Ekholmsvägen 250 A 

Regiform: Kommunal 

Antal kunder från Stockholm: 288 

 

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 2022-06-14 och 2022-10-05.  
 

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

bedömningen att verksamheten uppfyller de krav som ställs och be-

döms därmed att ge en god vård och omsorg.  

 

Verksamheten har ett tydligt kvalitetsledningssystem som beskriver 

processer och rutiner. 

Arbetsledning är tillgänglig för medarbetare under hela dygnet. Ar-

betsledning nattetid sker genom trygghetsjouren.  

 

Verksamheten arbetar för att ha en hög kontinuitet av personal hos 

kunderna. Det finns genomförandeplaner som beskriver hur och när 

insatserna ska utföras. Genomförandeplanerna är tillgängliga för 

alla personal.  

 

Det finns inplanerade reflektionsstunder med reflektionsledare där 

medarbetarna får möjlighet lära av varandra utifrån olika erfaren-

heter.  

 

Enheten arbetar i enlighet med basala hygienrutiner.  

Trygghet och säkerhet 

 

Verksamheten har ett tydligt kvalitetsledningssystem med tydliga 

rutiner. Rutinerna är tillgängliga för personalen i lokalen. I de fall 
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det behövs stöd när medarbetarna är ute i verksamheten finns alltid 

ledning tillgänglig på telefon.  

 

Verksamheten har rutiner för kontaktmannaskap och försöker att ha 

en hög kontinuitet av personal hos kunderna för att skapa trygghet. 

Genomförandeplanerna beskriver vilka insatser som ska utföras och 

hur de ska utföras. Genomförandeplanerna finns tillgänglig för per-

sonalen. Medarbetarna har överrapportering av händelser av bety-

delse mellan arbetspassen. 

 

Verksamheten har kvalitets möten två gånger i månaden där avvi-

kelser och synpunkter hanteras för utveckling av verksamheten.  

 

För att säkra personalens kompetens har verksamheten en plan för 

personalförsörjning och kompetensutveckling som motsvarar verk-

samhetens behov.  

Meningsfullhet och delaktighet 

 

Verksamheten arbetar för att utgå ifrån den enskildes friska för-

mågor och för att främja en meningsfull tillvaro. Ett led i detta är att 

insatsernas utförande så långt det är möjligt utformas utifrån den en-

skildes önskan och vilja.  

 

Medarbetarna berättar hur rutiner för samverkan omsätts i praktiken 

på olika sätt. Till exempel vid risk för undernäring och hur de arbe-

tar med att säkerställa god omsorg för personer med demenssjuk-

dom. 

 

Verksamheten har rutiner som beskriver hur synpunkter och klago-

mål kan lämnas. Det ger förutsättningar för den enskilde att påverka 

verksamheten..  

 

Verksamheten behöver åtgärda 
Arbetet med riskanalys och egenkontroll behöver utvecklas så att 

samtliga egenkontroller innehåller resultat, analys och bedömning 

samt handlingsplan vid behov.  

 

 

Uppföljningen är gjord av:  
Lillemor Thorsén Skärholmens stadsdelsförvaltning.  

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal hittas på stadens hemsida. 

 
 

 


