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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Hammarby Slott vård- och omsorgsboende 
Regiform: privat 

Inriktning: Demens  

Antal lägenheter: 48 

 

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 verksamhetens styrkor och utvecklingsområ-

den för att stödja verksamheten i förbättringsarbetet. 

 
Hammarby slott drivs i privat regi  och har ramavtal med Stock-

holm stad. Verksamheten bedrivs i lokaler uppdelade på tre plan 

med åtta boende på varje enhet. Hammarby slott är relativt nyreno-

verat och beläget i en parklinkande omgivning. Det finns goda möj-

ligheter till utevistelse, både utomhus och på balkong 
 

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 ha förutsättningar att ge en god och säker vård och 

omsorg.  

 

Verksamheten ska arbeta systematiskt med egenkontroller och dokumen-

tera dessa, vidta åtgärder. Egenkontrollerna ska användas i det systema-

tiska kvalitetsarbetet där personalens delaktig behöver tydliggöras. 

 

Verksamhetens egenkontroll av dokumentationen från team-möten 

visar att det finns brister i dokumentationen. Det går inte att följa 

den röda tråden genom dokumentationen enligt SoL och HSL. 

Verksamheten har även identifierat att team-mötena behöver förbe-

redas på ett bättre sätt.  

 

Ledningen uttryckte en osäkerhet kring hur följsamheten till rutiner 

och användning av skyddsutrustning är kvällar, nätter och helger. 

Resultat av egenkontroller av följsamhet till basala hygienrutiner 

har genomförts och som har identifierat förbättringsområden som 

prioriteras 2021. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Trygghet och säkerhet 
Den samlade bedömningen är att verksamheten erbjuder en trygg 

och säker vård och omsorg. Verksamheten har ett ledningssystem 

och genomför egenkontroller och riskanalyser av verksamheten. 

Dock behöver verksamheten fortsätta att utveckla sitt arbetssätt med 

att sammanställa och analysera resultaten av utförda egenkontroller. 

Verksamheten har även en struktur för systematisk hantering av 

synpunkter, klagomål och avvikelser. Detta sammantaget ger un-

derlag för att säkerställa och utveckla verksamhetens kvalitet. 

Verksamheten har rutiner för en säker hälso- och sjukvård. 

 

Verksamheten har i dagsläget inget resultat från någon brukarunder-

sökning att redovisa.  

 

Överrapportering mellan arbetspass och personalkategorier sker ge-

nom både muntlig rapport och skriftlig. Tvärprofessionella team-

möten med samtliga personalkategorier genomförs regelbundet. 

Varje boende har en egen kontaktman och 70 % av personalen har 

adekvat utbildning. 

 

Verksamhetens egenkontroll av dokumentationen från team-möten 

visar att det finns brister i dokumentationen. Det går inte att följa 

den röda tråden genom dokumentationen enligt SoL och HSL. 

Verksamheten har även identifierat att team-mötena behöver förbe-

redas på ett bättre sätt.  

 

Enheten har rutiner för att förebygga och behandla undernäring och 

vid behov av dietist skriver läkaren remiss.  

 

Vid uppföljningen framkom brister kopplat till basal hygien och den 

pågående pandemin. Det fanns en otydlighet kring vilka regler som 

gäller för vilken skyddsutrustning som ska användas vid nära om-

vårdnadsarbete samt vid annat arbete i den enskildes hem. Det var 

också otydligt vad som i övrigt gäller kring användning av skydds-

utrustning, t ex i allmänna utrymmen och personalutrymmen.  

 

Ledningen uttryckte en osäkerhet kring hur följsamheten till rutiner 

och användning av skyddsutrustning är kvällar, nätter och helger. 

Resultat av egenkontroller av följsamhet till basala hygienrutiner 

har genomförts och som har identifierat förbättringsområden som 

prioriteras 2021. 

 

Verksamhetens ledning anmodas att fortsätta genomföra egenkon-

troller och observationer vid dygnets alla tider. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Meningsfullhet och delaktighet 
Den samlade bedömningen är att verksamheten arbetar för att de 

boende ska vara delaktiga och uppleva meningsfullhet. Verksam-

heten har en värdegrund som utgår från individualisering, självbe-

stämmande och utgångspunkten är den enskildes egna önskemål 

och de äldre får och kan vara med och påverka sin dag. Verksam-

heten använder sig av den enskildes levnadsberättelse.   

 

Måltiderna intas i det gemensamma köket/ matsalen. Maten kom-

mer från Löwenströmska sjukhuset och serveras på vagn så att den 

enskilde lätt kan se och välja mat. Det finns flera rätter att välja på 

och även möjlighet till att få individuella önskemål och behov till-

godosedda. 

 

Verksamheten har rutiner för aktiviteter och utevistelse, det finns en 

aktivitetsansvarig  som planerar och genomför gemensamma aktivi-

teter. Kontaktpersonen planerar för och genomför individuella akti-

viteter. Det finns tillgång till en aktivitetslokal som ger goda förut-

sättningar till olika former av stimulans. Under pandemin har dock 

gruppaktiviteter inte kunnat genomföras i samma utsträckning som 

innan.  

Verksamheten behöver åtgärda  

Verksamheten ska arbeta systematiskt med egenkontroller och dokumen-

tera dessa, vidta åtgärder. Egenkontrollerna ska användas i det systema-

tiska kvalitetsarbetet där personalens delaktig behöver tydliggöras. 

 

Verksamhetens egenkontroll av dokumentationen från team-möten 

visar att det finns brister i dokumentationen. Det går inte att följa 

den röda tråden genom dokumentationen enligt SoL och HSL. 

Verksamheten har även identifierat att team-mötena behöver förbe-

redas på ett bättre sätt.  

 

Kompetensutvecklingsplanen ska förtydligas så att det tydligt fram-

går aktuella utbildningar och dess omfattning, antal personer/yrkes-

kategorier som omfattas samt när utbildningar ska genomföras/slut-

föras. Ny tydligare kompetensutvecklingsplan inkom 2021-03-29. 

 

 

Uppföljningen är gjord av:  
Ulrika Dahnell och Christina Egerbrandt på Kungsholmens stads-

delsförvaltning i mars 2021. På grund av pandemin genomfördes 

uppföljningen via Skype genom intervju med representanter för 

medarbetarna samt intervju med verksamhetschef och biträdande 

verksamhetschef. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning april 2019  

 

 

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/

