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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Hemmet för gamla somatik 
Regiform: kommunal regi  
Inriktning: somatik 
Antal lägenheter: 32 
 
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 
Hemmet för gamla somatik blev en egen enhet 1 januari 2021, 
tidigare verksamhetsuppföljningar omfattade både somatik- och 
demensavdelning under namnet Hemmet för gamla. Enhetschef är 
den samma som innan omorganisationen. Uppföljningen visar att 
verksamheten följer de krav som ställs för att ha förutsättningar att 
ge en säker och god vård och omsorg. Fortsatt utvecklingsbehov 
finns bland annat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
med egenkontroller och riskanalyser.  
 
Från verksamhetsuppföljningen 2019 kvarstår vissa brister, så som 
att ett antal skriftliga rutiner saknas, anpassningar i 
ledningssystemet till lokala förutsättningar saknas samt att 
värdegrundsarbetet behöver utvecklas. Verksamheten har tagit fram 
en åtgärdsplan som kommer följas upp i mars 2022 av 
verksamhetscontroller och medicinskt ansvarig sjuksköterska.  
 
Hemmet för gamla somatik ligger i ett lugnt villaområde omgiven 
av naturtomt. Lokalerna är ljusa och välskötta med stora 
gemensamhetsutrymmen. Till verksamhetens styrkor hör bland 
annat erfaren och engagerad personal, god mat och trevliga måltider 
samt en trivsam miljö utomhus runt boendet. Verksamheten har 
även ett uppskattat och välbesökt gym som är bemannat flera dagar 
i veckan. Bilden bekräftas av resultat i brukarundersökningar och 
kvalitetsuppföljning på individnivå som visar överlag på en mycket 
hög nöjdhet hos de boende, framför allt när det gäller upplevd 
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trygghet, nöjdhet med de aktiviteter som erbjuds samt nöjdhet över 
mat och måltidssituationen.  

Trygghet och säkerhet 
Den samlade bedömningen är att verksamheten har förutsättningar 
för att kunna erbjuda en trygg och säker vård och omsorg. 
Ledningssystemet behöver dock anpassas till lokala förutsättningar 
och processer, verksamheten saknas även vissa skriftliga rutiner 
som efterfrågats under uppföljningen. Både ledning och 
medarbetare uppger att informationsöverföring, samverkan samt det 
tvärprofessionella teamarbetet fungerar väl. Riskanalyser och 
egenkontroller genomförs regelbundet, dock finns ett 
utvecklingsområde i att analysera resultaten över genomförda 
kontroller och sedan använda resultatet i kvalitetsarbetet.  
 
Verksamheten har rutiner och arbetssätt för hantering av avvikelser, 
synpunkter och klagomål. Avvikelser, synpunkter och klagomål 
åtgärdas skyndsamt av personalen däremot brister verksamheten i 
att skriftligen registrera samtliga inkomna synpunkter och klagomål 
varav systematiken går förlorad. Verksamheten har redovisat en 
åtgärdsplan för hur avvikelsehanteringen kan förbättras och 
systematiseras. Arbetet med lex Sarah bedöms efterlevas, 
verksamheten kan dock med fördel se över rutinerna och tydliggöra 
processerna.  
 
Personalen görs delaktiga i kvalitetsarbetet och flera medarbetare 
har specifika ansvarsområden så som palliativt ombud, 
anhörigombud, måltidsombud med flera. Omvårdnadspersonalen är 
engagerad och erfaren, majoriteten har undersköterskeutbildning.  
Verksamheten arbetar i tvärprofessionella team där samtliga 
yrkeskategorier gemensamt planerar och följer upp vården utifrån 
den enskildes behov. Verksamheten har god följsamhet till rutiner 
om basala hygienrutiner och smittförebyggande åtgärder, 
hygienombud finns på varje avdelning. De egenkontroller som 
hygienombuden genomfört har haft goda resultat.  
 
I den nationella brukarundersökningen från 2020 fick verksamheten 
100 procent positiva svar på frågan om den äldre känner sig trygg 
på äldreboendet. I stadens kvalitetsundersökning på individnivå från 
2021 uppger 91 procent att personalen bemöter dem på ett 
respektfullt sätt, jämfört med 96 procent i staden totalt. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med bemötandefrågor för att 
förbättra resultatet.   
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Meningsfullhet och delaktighet 
Den samlade bedömningen är att verksamheten arbetar för att de 
äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro. 
Verksamheten arbetar utifrån den nationella värdegrunden samt 
Stockholms stads värdegrund. Verksamhetens egen värdegrund 
präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet, de 
äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet 
och meningsfullhet. Verksamhetens värdegrund har i samband med 
uppföljningen setts över, bland annat för att förtydliga på vilket sätt 
det dagliga arbetet genomsyras av värdegrunden samt att de äldre 
ska stå i fokus, inte medarbetarna.  
 
Gemensamma aktiviteter och utevistelse erbjuds varje dag, 
verksamheten har utsedda aktivitetsansvariga. Varje avdelning har 
dessutom gemensam balkong eller uteplats som nyttjas av de 
boende. Lokalerna är välskötta med stora gemensamhetsutrymmen 
och ett välbesökt gym som är bemannat flera dagar i veckan. I 
stadens kvalitetsundersökning på individnivå från 2021 uppger en 
högre andel än i staden totalt att de är nöjda med de aktiviteter som 
erbjuds. 78 procent uppger att de får komma ut i den utsträckning 
som de önskar, jämfört med 65 procent i staden totalt.  
 
Den nationella brukarundersökningen från 2020 visar att en hög 
andel av de boende som svarat anser att personalen har tillräckligt 
med tid för att kunna utföra sitt arbete och att maten brukar smaka 
bra. I stadens kvalitetsundersökning på individnivå från 2021 
uppger samtliga som svarat att de är nöjda med maten som serveras 
och med måltidssituationerna. Verksamheten arbetar för att 
bibehålla de goda resultaten.  
 
En relativt låg andel anser att de har möjlighet att påverka hur 
hjälpen genomförs, 70 procent jämfört med 86 procent i staden 
totalt. Verksamheten har ett pågående utvecklingsarbete kring social 
dokumentation och genomförandeplaner. Rutiner och arbetssätt ses 
över för att tydliggöra de äldres önskemål och behov gällande den 
vård och omsorg som ges. 
 
Kvalitetsundersökningen på individnivå 2021 visar även att en 
högre andel av de boende på Hemmet för gamla somatik anser att 
det är ungefär samma personer som hjälper den äldre, jämfört med 
genomsnittet i staden.  

Verksamheten behöver åtgärda 
Flera brister uppmärksammades i samband med 
verksamhetsuppföljningen, ett antal skriftliga rutiner har åtgärdats 
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men utvecklingsbehov kvarstår. Bland annat att fortsätta arbeta med 
att implementera värdegrunden i det dagliga arbetet, anpassa 
ledningssystemet till lokala förutsättningar, skapa och revidera 
skriftliga rutiner, utveckla arbetet med synpunkter och klagomål 
samt riskanalyser och egenkontroller. Då åtgärderna bedöms vara 
tidskrävande har verksamheten tagit fram en åtgärdsplan. 
Åtgärdsplanen följs upp i mars 2022 av verksamhetscontroller och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska.   
 
Uppföljningen är gjord av 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Bintou Traoré Tent och 
verksamhetscontroller Susanna Nytell och Isabelle Wall vid 
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.  
 
Uppföljningen är genomförd på plats i verksamheten 2021-09-23 
genom möte med ledningen, enskilt samtal med medarbetare och 
rundvandring i lokalerna.   
 

Uppföljningsunderlag 
• Verksamhetsuppföljning september 2021 (strukturkvalitet) 
• Brukarundersökning maj 2020 (resultatkvalitet) 
• Kvalitetsuppföljning på individnivå januari-oktober 2021 

(resultatkvalitet) 
 
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/
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