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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende 
Regiform: egen regi 

Inriktning: demens och soma  

Antal lägenheter: 113 

 

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens 

sammantagna kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och 

avtal eller uppdragsbeskrivning, utifrån nedan angivna underlag.  

Uppföljningen belyser verksamhetens styrkor och 

utvecklingsområden för att stödja verksamheten i 

förbättringsarbetet. 

 

Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende ligger centralt på 

Kungsholmen och drivs av Kungsholmens stadsdelsnämnd med 

målet att skapa ett aktivt boende med gemensamma aktiviteter. 

 

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

bedömningen att verksamheten uppfyller de krav som ställs och 

bedöms därmed ha goda förutsättningar att ge en god vård och 

omsorg. Verksamheten arbetar strukturerat med att utveckla 

kvaliteten i verksamheten på olika sätt.  

Trygghet och säkerhet 

Den samlade bedömningen är att verksamheten erbjuder en trygg 

och säker vård och omsorg. Verksamheten har ett ledningssystem 

med lokala rutiner. Rutinerna behöver göras mer användarvänliga 

för att bättre stödja medarbetarnas arbetssätt. Verksamheten arbetar 

strukturerat med att genomföra egenkontroller och riskanalyser av 

verksamheten. Rutiner finns som stödjer en säker hälso- och 

sjukvård. Det finns en struktur för systematisk hantering av 

synpunkter, klagomål och avvikelser. Analys och åtgärder 

genomförs.    

 

Verksamheten har ett väl utvecklat arbetssätt för att arbeta i team 

kring den boende. För ytterligare utveckling behöver verksamheten 

arbeta för att göra teamarbetet synligt i dokumentationen. 

Under pandemin har verksamheten utvecklat en tydlig struktur för 

arbete i förstärkningsteam. Arbetet med att förebygga 
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vårdrelaterade infektioner är integrerat i kvalitetsledningssystemet 

och redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.  

 

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 

följs. Verksamheten har palliativa ombud, både bland 

undersköterskor och sjuksköterskor, som ska medverka på nätverk 

med palliativt kunskapscenter (PKC) för fortsatt utveckling av 

lokala rutiner och arbetssätt.  

 

Verksamheten genomför nattfastemätningar två gånger per år, 

måltidsobservationer och samarbetar med äldreomsorgens dietister.  

 

Verksamheten har en utbildningsplan för 2021. Bland annat 

genomgår medarbetarna webbutbildning i nationella värdegrunden 

under våren och verksamheten planerar att påbörja certifieringen i 

Stjärnmärkt demensomsorg under hösten.  

 

Enligt brukarundersökningen 2020 upplever de flesta äldre att 

personalen har ett bra bemötande och att de känner förtroende för 

personalen. Det  anger också att det är lätt att få kontakt med 

personalen. En förbättring från tidigare år är att personalen brukar 

meddela i förväg om tillfälliga förändringar. Personalens arbetssätt 

kan utvecklas kring att ta hänsyn till åsikter och önskemål om hur 

hjälpen ska utföras.  

 

Goda resultat kring bemötande återfinns i kvalitetsuppföljningen på 

individnivå 2021. Verksamheten har även goda resultat vad gäller 

den upplevda kontinuiteten bland personalen. Ett 

utvecklingsområde är personalens arbetssätt vid påkallande av 

hjälp.  

Meningsfullhet och delaktighet 

Den samlade bedömningen är att verksamheten arbetar för att de 

boende ska vara delaktiga och uppleva meningsfullhet. 

Verksamheten arbetar med värdegrunden på olika sätt bland annat 

genom att ge kontinuerlig utbildning och inom verksamheten finns 

värdegrundsledare.  

 

Verksamheten har ett team för att förebygga beteendemässiga och 

psykiska symptom vid demenssjukdom ett så kallat BPSD-team. 

Arbete med att registrera i BPSD- registret har påbörjats under 

2021. 

 

Boende erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter enligt ett fastställt 

program. Aktivitetsansvariga erbjuder aktiviteter på individ och 

gruppnivå. En del av dessa aktiviteter genomförs i samverkan med 
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externa kulturutförare bland annat genom digitala visningar. 

Egenkontroller av aktivitetsutbud sker månadsvis och utbudet 

korrigeras efter önskemål och deltagande. Resultat från 

kvalitetsuppföljningen på individnivå 2021 visar på förbättrade 

resultat vad gäller aktiviteter och utevistelser.  

 

Brukarundersökningen 2020 visade på utvecklingsområden kring 

måltidsmiljön. Verksamheten har tagit fram en policy kring mat och 

måltider. Bland annat ska dagens meny finnas väl synlig på 

whiteboardtavla i köket. Verksamheten dukar efter årstider, 

högtider och helg. I varje våningskök bakar medarbetarna 

bröd/kaffebröd minst en gång i veckan. Den boende väljer om den 

vill äta med sina medboende, i sitt rum eller avskilt på annan plats 

på våningen.  

 

Kvalitetsuppföljningen på individnivå 2021 visade på goda resultat 

både vad gäller hur maten smakar och den upplevda måltidsmiljön. 

Verksamheten planerar för ytterligare åtgärder kring mat och 

måltider bland annat genom att göra boende mer delaktiga i val av 

mellanmål.  

Verksamheten behöver åtgärda 
- Verksamhetens lokala rutiner behöver anpassas för att bli 

mer användarvänliga för medarbetare. 

- Personalens arbetssätt bör utvecklas vid påkallande av hjälp 

och kring att ta hänsyn till åsikter och önskemål om hur 

hjälpen ska utföras. 

- Verksamheten behöver fortsätta arbeta med att göra 

teamarbetet mer synligt i dokumentationen. 

 

Uppföljningen är gjord av:  
Ulrika Dahnell, Linnea Svanström Leistedt och Pia Lindman på 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning i april 2021. På grund av 

pandemin genomfördes uppföljningen via Skype genom intervju 

med representanter för medarbetarna samt intervju med biträdande 

enhetschefer och enhetschef.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning mars 2021.  

 Kvalitetsinstrument för hälso- och sjukvård (QUSTA) mars 

2021 

 Kvalitetsuppföljning på individnivå (delårsrapport) jan-maj 

2021. 

 Brukarundersökning mars-maj 2020.  
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Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal samt uppdragsbeskrivning hittas på stadens hemsida 

www.stockholm.se. Länk till sidan finns här. 

http://www.stockholm.se/
http://foretag.stockholm.se/Upphandling--Entreprenad/Valfrihetssystem/Aldreomsorg/Uppfoljning-av-aldreomsorgens-verksamheter/

