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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Stiftelsen Konung Oscar I:s minne 
Verksamhetschef: Barbara Szaro 

Adress: Fogdevägen 21, Bagarmossen 

Regiform: Privat 

Antal kunder från Stockholm: 6  

 

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens 

sammantagna kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och 

avtal eller uppdragsbeskrivning, utifrån nedan angivna underlag.  

Uppföljningen belyser såväl verksamhetens styrkor som 

utvecklingsområden för att stödja verksamheten i 

utvecklingsarbetet. 

 

Till grund för denna bedömning ligger förvaltningens 

verksamhetsbesök som genomfördes 2022-05-23. Det finns inga 

andra underlag om verksamhetens kvalitet eftersom inga 

kvalitetsobservationer har genomförts i verksamheten och varken 

resultat av kvalitetsuppföljning på individnivå eller 

brukarundersökning kan redovisas på grund av för få 

hemtjänstkunder. 
 

Sammanfattande bedömning 

Utifrån den genomförda uppföljningen bedöms utföraren till stor del 

följa kraven i avtal, lagar och föreskrifter. Efter genomförda 

åtgärder bedöms verksamheten till stor del ha de förutsättningar 

som krävs för en god och säker hemtjänstverksamhet. Det finns 

dock vissa utvecklingsområden som beskrivs närmare nedan.  

 

Stiftelsen Konung Oscar I:s minne är ett privat pensionärshem för 

kvinnor. Hemmet är beläget i Bagarmossen i södra Stockholm och 

omges av en park. Det finns plats för 41 boende, som enligt 

stiftelsens stadgar ska vara ensamstående och över 50 år. De boende 

har varsin lägenhet och det finns också gemensamma lokaler. 

Måltider serveras i den gemensamma matsalen. För de boende som 

beviljas hemtjänstinsatser utförs dessa av serafimsystrar som bor på 

stiftelsen. I nuläget är det sex av de boende som har beviljade 

hemtjänstinsatser.  

 

Verksamheten är liten och präglas av en mycket nära kontakt 

mellan chefer, medarbetare och omsorgstagare.  
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Verksamheten har ett ledningssystem, men vissa rutiner saknas eller 

behöver utvecklas vilket beskrivs närmare nedan. 

Trygghet och säkerhet 

Ansvarig för den dagliga driften bedöms vara närvarande och 

delaktig i verksamheten. Då verksamheten är liten med få anställda 

är det tydligt både för systrarna och för de boende vem som 

arbetsleder, även om detta inte är tydligt utpekat i lokal rutin. 

Personalen består av totalt sex systrar, varav två ansvarar för 

utförandet av hemtjänstinsatser. Samtliga systrar kan vara 

behjälpliga med utförandet av hemtjänstinsatser om behov uppstår, 

alla är välkända hos hemtjänstkunderna. Att verksamheten har så få 

kunder och så få anställda gör att omsorgskontinuiteten blir hög 

vilket skapar trygghet för hemtjänstkunderna. 

 

Ändamålsenlig informationsöverföring anses förekomma, då 

systrarna bor och arbetar så nära varandra sker 

informationsöverföring kontinuerligt under dagarna. Systrarna har 

tid för dokumentation, samverkan och reflektion men inte genom 

avsatta tider. Möjlighet till detta finns dock varje dag vid behov 

enligt upparbetat arbetssätt. 

 

Verksamheten har ett fungerande ledningssystem. Arbetet med 

riskanalyser behöver dock utvecklas och riskanalyser genomföras 

systematiskt och i enlighet med rutinen. Vidare behöver arbetet med 

synpunkter och klagomål, avvikelsehantering och lex Sarah 

utvecklas. Verksamheten behöver även använda sig av resultat från 

egenkontroller i större utsträckning för att systematiskt kunna säkra 

och utveckla verksamhetens kvalitet. Ytterligare ett identifierat 

utvecklingsområde är social dokumentation. Verksamheten behöver 

säkerställa att dokumentationen sker i enlighet med gällande 

föreskrifter (SOSFS 2014:5). 

 

Systrarna arbetar i klädedräkter i form av klänning med lång kjol 

och långärmade armar. Systrarna bär även slöja, så kallat dok. 

Äldreförvaltningen genomförde en granskning av arbetskläder 

inklusive basal hygien i verksamheten under våren 2020, med 

bedömningen godkänd. Verksamhetsuppföljare lämnar uppgifterna 

om arbetskläder vidare till avtalsuppföljare på äldreförvaltningen 

för bedömning och vidare uppföljning. 

Meningsfullhet och delaktighet 
Enligt verksamhetens värdegrund ska de boendes trivsel och 

trygghet genomsyra verksamheten, och deras rätt till 

självbestämmande och integritet ska respekteras. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

De boende på stiftelsen har möjlighet att påverka verksamheten 

genom möten där verksamheten diskuteras. De boende har valda 

representanter som kan framföra de boendes synpunkter vid 

styrelsemöten. 

 

Enligt verksamheten har alla kunder genomförandeplaner och 

verksamheten uppger att dessa används i det dagliga arbetet, som 

stöd för personcentrerade insatser.  

Verksamheten behöver åtgärda 

Följande rutiner saknas:  

- Rutin vid kännedom eller misstanke om att barn far illa  

 

- Rutin om att uppvisa registerutdrag vid arbete som innebär 

direkt och regelbunden kontakt med barn 

 

- Rutin om misstanke om brott mot den enskilde (rutin finns 

men bedöms ändå saknas då rutinen är otillräcklig) 

 

- Rutin för social dokumentation (rutin finns men bedöms 

ändå saknas då rutinen är otillräcklig) 

 

- Rutin för avvikelsehantering (rutin finns men bedöms ändå 

saknas då rutinen är otillräcklig) 

 

- Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering (rutin finns 

men bedöms ändå saknas då rutinen är otillräcklig) 

 

Följande rutiner finns delvis men behöver utvecklas:   

- Introduktion av nyanställd personal 

- Åtgärdskedja vid trygghetslarm 

- Uppmärksamma hot och våld i nära relation och 

hedersrelaterat våld och förtryck  

- Agerande om den enskilde upptäcks vara svårt sjuk 

- Agerande vid dödsfall 

- Basala hygienrutiner 

- Uppmärksamma nutritionsproblem 

- Omvårdnad i livets slut 

- Rutin för intern och extern samverkan 

- Rutin för rapportering, utredning och anmälan av 

missförhållanden till IVO (lex Sarah) 

- Rutin för egenkontroller 

 

Rutinen för riskanalys behöver utvecklas och riskanalyser 

genomföras systematiskt och i enlighet med rutinen. Riskanalyser 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

behöver göras i större omfattning för att säkra verksamhetens alla 

processer. 

 

Egenkontrollen av social dokumentation behöver förtydligas 

avseende:  

- hur ofta löpande dokumentation görs  

- om social dokumentation uppfyller ställda krav 

- om genomförandeplanerna uppfyller ställda krav 

 

Verksamheten behöver använda sig av resultat från och analys av 

egenkontroller i större utsträckning för att systematiskt kunna säkra 

och utveckla verksamhetens kvalitet.   

 

Synpunkter, klagomål och avvikelser behöver sammanställas 

systematiskt för att kunna säkra och utveckla verksamhetens 

kvalitet.  

 

Bristerna ska vara åtgärdade senast till nästa uppföljningstillfälle. 

Uppföljningen är gjord av:  

Uppföljningen genomfördes av verksamhetscontroller Isabelle Wall 

och enhetschef Susanne Hollander på Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning. Uppföljningen har genomförts genom möte 

med ledningen och samtal med medarbetare på plats i 

verksamheten.  

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal hittas på stadens hemsida. Genväg 

 
 

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

