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Bedömning av verksamhetens kvalitet  

Suomikoti Finskt äldrecentrum 

Regiform: Privat regi 

Inriktning: Somatisk och demens 

Antal lägenheter: 53 

  

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.  

Sammanfattande bedömning  

Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen är 

bedömningen att Suomikoti Finskt äldrecentrum uppfyller de krav 

som ställs för att ha förutsättningar att ge en säker vård och omsorg 

av god kvalitet. Det har skett en stor utveckling av den sociala 

dokumentationen och hälso- och sjukvårdsdokumentationen. 

Trygghet och säkerhet  

Den samlade bedömningen är att Suomikoti Finskt äldrecentrum 

erbjuder en trygg och säker vård och omsorg. Verksamheten har ett 

fungerande ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Verksamheten 

genomför riskbedömningar på verksamhetsnivå och på individnivå 

för att undvika att oönskade händelser sker.  

Regelbundna kontroller görs för att följa upp att arbetet sker enligt 

fastställda rutiner och mål. Verksamheten har utvecklat arbetet med 

egenkontroller till att omfatta fler områden utifrån ett årshjul.  

En hög andel av personalen har adekvat utbildning. För att utveckla 

och säkra kompetensen har verksamheten en plan för 

personalförsörjning och kompetensutveckling som matchar 

verksamhetens behov.  

Suomikoti Finskt äldrecentrum har rutiner för en säker 

livsmedelshantering och de äldre erbjuds en anpassad och 

näringsriktig kost enligt gällande regelverk. Det finns tillgång till 

specialkompetens inom kost- och nutritionsfrågor. 

Verksamheten har regelbundna teammöten där flera yrkesgrupper 

samverkar för att säkra vården och omsorgen kring de äldre. På 



  

  

dessa möten följs individuella hälsoplaner och genomförandeplaner 

upp så att alla i teamet är införstådda med hur de ska arbeta kring 

de enskilda boende. Verksamheten har under året arbetat med att 

utveckla teamarbetet för att säkra att individens behov och åtgärder 

identifieras och kommuniceras. Verksamheten har rutiner för 

kontaktmannaskap och alla boenden har en utsedd kontaktman.  

Resultatet av brukarundersökningen visar att de äldre i låg 

utsträckning upplever att de får information om tillfälliga 

förändringar i verksamheten. Att ha kontroll i sin livssituation är en 

viktig förutsättning för att kunna känna trygghet. För att ytterligare 

öka de äldres trygghet rekommenderas därför verksamheten att ta 

reda på hur tillfälliga förändringar kan kommuniceras bättre med de 

boende. 

Meningsfullhet och delaktighet  

Den samlade bedömningen är att Suomikoti Finskt äldrecentrum 

arbetar för att de äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull 

tillvaro. Verksamheten har en levande värdegrund som genomsyras 

av de äldres rätt till delaktighet och inflytande. Detta har skapat en 

verksamhetskultur där de äldre är i centrum.  

Suomikoti Finskt äldrecentrum arbetar personcentrerat genom att 

insatserna utformas utifrån den enskildes uttryckliga önskan och 

vilja. Resultaten i brukarundersökningen visar att verksamheten kan 

behöva arbeta med att öka de äldres möjligheter att påverka när de 

vill ha hjälpen utförd. Verksamheten har under året arbetat med att 

utveckla genomförandeplanerna så att de tydligare beskriver hur 

och när hjälpen ska utföras.  

Verksamheten arbetar för att de boende ska få en bra 

måltidsupplevelse och är lyhörda för de äldres önskemål. Enligt 

brukarundersökningen uppskattar de äldre i mycket hög grad 

måltidssituationerna och maten. 

Suomikoti Finskt äldrecentrum har rutiner för aktiviteter och 

utevistelse. De äldre erbjuds gemensamma och individuella 

aktiviteter dagligen. Resultatet från brukarundersökningen visar att 

nöjdheten med aktiviteterna och känslan av ensamhet har fått ett 

lägre resultat mot tidigare år. I samtal med verksamheten framgår 

att utförarens uppfattning är att restriktionerna och anpassningarna 

som har gjorts under pandemin kan ha påverkat resultatet. Bland de 

aktiviteter som erbjuds finns dans, musik, frågesporter och 

promenader. Boendet har finskspråkig inriktning och de äldre kan 

tala sitt modersmål. Finska traditioner uppmärksammas och det 

finns tillgång till bastu.  

Brukarundersökningen visar att de äldre är mycket nöjda med 

möjligheten till utevistelse och trivs med utomhusmiljön. Det finns 

en trädgård och ett växthus med odlingar i anslutning till boendet. 

Det finns även ett café på boendet där de äldre kan få trevliga 

stunder i samvaro med andra. På somrarna öppnar verksamheten en 

glasskiosk där hemlagad glass serveras. 



  

  

Verksamheten har rutiner för synpunkts- och klagomålshantering. 

Resultatet av brukarundersökningen visar dock att informationen 

till de äldre om var man vänder sig med synpunkter och klagomål 

kan förbättras. 

Verksamheten behöver åtgärda  

Verksamheten behöver fortsätta att arbeta med att säkra kvaliteten i 

den sociala dokumentationen och hälso- och 

sjukvårdsdokumentationen. 

Uppföljningen är gjord av:   

Ingela Kvist verksamhetscontroller, Cecilia Jeppsson 

verksamhetscontroller och Carina Thörnblom medicinskt ansvarig 

sjuksköterska på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning. 

Uppföljningsunderlag  

• Verksamhetsuppföljning april 2021   

• Brukarundersökning 2020 


