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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Attendo Flygarhöjden  
Regiform: privat 

Inriktning: demens (profil) 

Antal lägenheter: 27 på demensavdelningen 

 

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. 
 

Sammanfattande bedömning 

Attendo Flygarhöjden består dels av ett profilboende med inriktning 

mot Huntingtons sjukdom (som inte omfattas av verksamhets-

uppföljningen) och dels ett demensboende. Uppföljningen av 

demensboendet visar att verksamheten följer de krav som ställs för 

att ha förutsättningar att ge en säker vård och omsorg av god 

kvalitet. Verksamheten har sedan tidigare uppföljning bedrivit ett 

utvecklingsarbete, och har gjort tydliga framsteg på ledningsnivå. 

Det som nu kvarstår som utvecklingsområde är att fortsätta 

implementera rutiner och arbetssätt och säkerställa medarbetarnas 

kompetens inom demensområdet. Verksamheten behöver fortsätta 

utbildningsinsatserna och hitta en struktur som stödjer arbetet med 

att säkerställa att de arbetssätt som anges inom BPSD tillämpas i 

hela verksamheten. Arbetet med avvikelsehantering samt lex Sarah- 

och lex Maria-rapportering är också ett fortsatt utvecklingsområde. 

 

Verksamheten har tidigare haft många chefsbyten. Den nuvarande 

verksamhetschefen har dock varit på plats sedan hösten 2019 och 

medarbetarna uttrycker nu ett stort förtroende för ledningen.  

 

Underlaget för uppföljningen är begränsat då verksamheten under 

2019 och 2020 haft för få svarande i nationella brukar-

undersökningar för att kunna få ett resultat, liksom i stadens 

kvalitetsuppföljning på individnivå. Det har inte heller gjorts några 

inspektioner eller observationer sedan januari 2018. Det innebär att 

det finns för lite underlag för att kunna bedöma verksamhetens 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

process- och resultatkvalitet och uppföljningen fokuserar därför till 

stor del på strukturkvalitet.  

Trygghet och säkerhet 

Den samlade bedömningen är att verksamheten har förutsättningar 

för att kunna erbjuda en trygg och säker vård och omsorg. 

Verksamheten har ett tydligt och lättillgängligt ledningssystem. 

Både ledning och medarbetare berättar att samverkan, teamarbete 

och informationsöverföring fungerar bra. Riskanalyser och 

egenkontroller genomförs regelbundet och används i arbetet för att 

utveckla och förbättra verksamheten. Verksamheten har en intern 

egenkontroll av rutiner och dokument för hur hälso- och sjukvården 

ska bedrivas som är strukturerad. Enligt utförarens egenkontroll 

uppfyller Flygarhöjden ställda krav. 

 

Verksamheten har rutiner och arbetssätt för hantering av avvikelser, 

och antalet rapporterade avvikelser har ökat sedan föregående år 

men ledningen bedömer att det fortfarande är ett 

utvecklingsområde. Vikten av att rapportera avvikelser lyfts fram i 

medarbetarsamtal och av teamledare och sjuksköterskor. Det 

inkommer inte heller så många synpunkter och klagomål, vilket 

enligt utföraren delvis beror på att många boende har god man och 

att det inte finns så många anhöriga som är engagerade i 

verksamheten. Det finns kvalitetsombud på varje avdelning och 

varje månad hålls ett kvalitetsmöte där inkomna avvikelser, 

synpunkter och klagomål gås igenom och behov av förbättringar 

och åtgärder analyseras. Verksamheten behöver även fortsätta 

arbeta för att öka kunskapen kring lex Sarah- och lex Maria-

rapportering som en del i kvalitetsarbetet. 

 

Verksamheten har inte fått något resultat från stadens 

brukarundersökning för 2020 och för 2019 redovisas svaren endast 

för ett fåtal frågor på grund av låg svarsfrekvens. Utföraren menar 

att en förklaring till det är att många boende inte har några anhöriga 

utan gode män som inte har besvarat enkäten. Undersökningen från 

2018 hade något högre svarsfrekvens och resultaten var relativt låga 

gällande trygghet, upplevelsen av personalens bemötande och 

möjlighet att få kontakt med personalen. Attendos interna 

brukarundersökning som genomfördes senast i december 2020 hade 

15 svarande vilket motsvarar 55 procent av de boende. Av dessa 

svarade alla att de överlag var nöjda med verksamheten. Attendos 

undersökning skickas till anhöriga via e-post med en QR-kod 

medan den nationella brukarundersökningen skickas med brev, 

vilket utföraren tror är en del av förklaringen till att färre besvarar 

den. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Meningsfullhet och delaktighet 

Den samlade bedömningen är att verksamheten arbetar för att de 

äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro. Rutiner 

och arbetssätt finns för att implementera den nationella 

värdegrunden. Medarbetarna berättar att de även arbetar enligt 

Attendos värdegrund och hur de tillämpar värdegrunden i det 

dagliga arbetet för att de boende ska känna trygghet och få ett bra 

bemötande, respekt och självbestämmande.  

 

Alla medarbetare har fått utbildning i BPSD och alla boende är 

registrerade, men ledningen bedömer att det är ett fortsatt 

utvecklingsområde eftersom många medarbetare ännu inte fullt har 

börjat tillämpa arbetssätten inom BPSD. Verksamheten behöver 

fortsätta utbildningsinsatserna och hitta en struktur som stödjer 

arbetet, för att säkerställa att de arbetssätt som anges inom BPSD 

tillämpas i hela verksamheten. Vid den tidigare 

verksamhetsuppföljningen 2019 upplevdes lokalerna på 

demensavdelningen som kala. Det har skett en förbättring sedan 

dess men verksamheten behöver fortsätta arbeta för att skapa en mer 

hemlik miljö som är bättre anpassad till målgruppens behov. 

 

Utifrån resultaten av den interna brukarundersökningen och 

individuella samtal med de boende har en handlingsplan tagits fram 

där fokus ligger på mat och måltider, utevistelse och gemensamma 

utrymmen. De boende erbjuds valfrihet i samband med måltiderna. 

Maten levereras till verksamheten men tillagas delvis på plats och 

matbröd och kaffebröd bakas regelbundet på plats. Medarbetarna 

berättar hur de gör för att måltiden ska bli en lugn och trevlig stund 

för de boende.  

 

Gemensamma aktiviteter erbjuds förmiddag och eftermiddag. De 

boendes möjlighet till utevistelse och egen tid med kontaktmannen 

följs upp av kvalitetssamordnare för att säkerställa att de boende har 

möjlighet till individuella aktiviteter utifrån egna behov och 

intressen. 

Verksamheten behöver åtgärda 

Arbetet med avvikelserapportering samt lex Sarah- och lex Maria-

rapportering är ett utvecklingsområde, liksom fortsatt 

kompetensutveckling om demens, för att säkerställa att alla 

medarbetare tillämpar det arbetssätt som anges i BPSD.  

 

Uppföljningen är gjord av:  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Bintou Traoré Tent och 

verksamhetscontroller Susanna Nytell, Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning.  
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Uppföljningen är genomförd på plats i verksamheten genom samtal 

med medarbetare och rundvandring i lokalerna 210511 och möte 

med ledningen 210531.   

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning maj 2021 (strukturkvalitet) 

 Verksamhetsuppföljning maj 2019 (strukturkvalitet) 

 Brukarundersökning maj 2018 (resultatkvalitet) 

 Inspektion januari 2018 (struktur- och processkvalitet) 

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal samt uppdragsbeskrivning hittas på stadens hemsida. Länk till 

sidan finns här 

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

