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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Kista vård- och omsorgsboende 

 

Regiform: kommunal 

Inriktning: somatik och demens 

Antal lägenheter: 72 

 

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. 
 

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 säker vård och omsorg av 

god kvalitet. 

Trygghet och säkerhet 
Den samlade bedömningen är att boendet erbjuder en trygg och sä-

ker vård och har ett väl utarbetat ledningssystem för bl.a. egenkon-

troller och avvikelsehantering. Verksamheten arbetar för att syste-

matiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten. 

 

95 procent av personalen har adekvat utbildning. För att utveckla 

och ytterligare säkra upp kompetensen upprättar verksamheten en 

plan årligen för kompetensutveckling utifrån behov. Boendet har 

två Silviasystrar inom verksamheten samt ytterligare en personal 

som genomför utbildningen till Silviasyster nu. 

 

Tydliga rutiner för kontaktmannaskap finns. Varje boende har en 

kontaktperson och en omvårdnadsansvarig sjuksköterska för att 

skapa kontinuitet. Verksamheten har regelbundna teammöten där 

olika yrkesprofessioner samverkar för att säkra vården och omsor-

gen kring de enskilda. På dessa möten följs de boende upp så att alla 

i teamet är införstådda med hur de ska arbeta kring de enskilda bo-

ende.  

   

 Boendet bedöms ha förutsättningar att ge en hälso- och sjukvård av 

god kvalitet. Patientsäkerhetsarbetet regleras i verksamhetens lokala 

rutiner och de för verksamheten gällande lagar och föreskrifter och 
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övergripande riktlinjer för hälso- och sjukvård. Egenkontroller ge-

nomförs för att tillförsäkra sig att dessa efterlevs och åtgärdsplaner 

upprättas vid behov. 

 

Verksamheten arbetar personcentrerat utifrån den enskildas behov 

och önskemål. I brukarundersökningen för år 2020 svarar en mycket 

hög andel av de boende att de har förtroende för personalen och 

upplever ett bra bemötande. 

 

Boendet har rutiner för en säker livsmedelshantering och de boende 

erbjuds en anpassad och näringsrik kost enligt gällande regelverk. 

Tillgång till dietist finns. Verksamheten har arbetat målinriktat med 

måltider och måltidssituationen där nöjdheten tidigare varit låg. I 

senaste brukarundersökningen framgick att 80 procent av de boende 

tycker att maten smakar bra vilket är nästan en fördubbling sedan ti-

digare brukarundersökning. 

Meningsfullhet och delaktighet 

Verksamheten har en aktivitetsansvarig som tillika är Silviasyster, 

och välarbetade rutiner för aktiviteter och utevistelse som är utfor-

made efter de boendes önskemål. Verksamheten har aktiviteter med 

Ipads där man laddat ned appar med avseende för äldre och de-

menssjuka personer. Dessa används främst vid gruppaktiviteter t.ex. 

lyssna på musik, se på bilder och samtala. Boende erbjuds också in-

dividuella aktiviteter och egen tid varje vecka tillsammans med sin 

kontaktperson, där den boende själv väljer aktivitet. 

Gemensamma aktiviteter erbjuds normalt två gånger per dag men 

pga. Pandemin har begränsningar varit tvungna att införas. Under 

vår och sommar genomförs de flesta gemensamma aktiviteter utom-

hus. Senaste brukarundersökningen visar att nöjdheten med de akti-

viteter som erbjuds är högre för verksamheten än för staden totalt. 

Enligt brukarundersökningen framgår att personalen tar hänsyn till 

de boendes egna åsikter och önskemål och att de känner sig trygga 

på sitt äldreboende. 

Verksamheten behöver åtgärda 
Upprätta en mer tydlig statistik över erbjudna och utförda aktiviteter 

och utevistelser. 

 

Uppföljningen är gjord av:  
Annika Ekengren utredare och Marita Johansson Mas på Rinkeby-

Kista stadsdelsförvaltning 28 april 2021.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning maj 2021 (strukturkvalitet) 

 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
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 Brukarundersökning 2020 (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/

