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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Kungshamn, vård- och omsorgsboende 
Regiform: privat 

Inriktning: Demens  

Antal lägenheter: 59 

 

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. 

 

Kungshamn drivs i privat regi och har ramavtal med Stockholms 

stad. Verksamheten bedrivs i modern byggnad med utsikt över  

Mälaren,  och har  en parkliknande omgivning. Goda möjligheter 

till utevistelse finns  
 

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 vård och omsorg. Re-

sultaten från brukarundersökningen visar dock att det finns förbätt-

ringsområden för att säkerställa den enskildes delaktighet samt bo-

endets inre miljö, aktiviteter och utevistelse.  

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. 

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. 

 

Stadens brukarundersökning visar att personalen bemöter de boende 

respektfullt och de äldre känner trygghet i boendet. Verksamheten 

behöver dock bli bättre på att informera om tillfälliga förändringar i 

verksamheten och i omsorgen om den enskilde. Enligt verksam-

heten är det framför allt anhöriga som besvarar enkäten. Under året 

har ett fokusområde varit att förbättra kontakten och informationen 

till de anhöriga. Bland annat genom ett veckobrev samt kontaktper-

sonens ansvar för information till de anhöriga.  
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Överrapportering mellan arbetspass sker genom att läsa daganteck-

ningar kompletterat med muntlig rapport. Vid morgonmötet plane-

ras arbetsdagen och de äldres aktiviteter. Tvärprofessionella team-

möten med samtliga personalkategorier genomförs regelbundet. 

Varje boende har en egen kontaktman och ca 90 % av personalen 

har adekvat utbildning. Verksamheten har en plan för kompetensut-

veckling.  

 

Enheten har rutiner för att förebygga och behandla undernäring och 

det finns tillgång till dietist. Arbetsterapeut och sjukgymnast bidrar 

med sina yrkeskunskaper men för att ytterligare säkerställa den en-

skildes nutrition bör logoped konsulteras. Måltidsobservationer ge-

nomförs regelbundet. Attendo har ett eget matkoncept med närings-

beräknade måltider. De boende har möjlighet att framföra önskemål 

kring mat och måltider på boenderådets möten. Egenkontroller av 

livsmedelshanteringen genomförs regelbundet.  

 

Verksamheten har rutiner för basal hygien och använder arbetsklä-

der och skyddsutrustning. Egenkontroll av följsamhet till basala hy-

gienrutiner genomförs av sjuksköterskan. När ny boende flyttar in 

tas test för Covid -19 före och efter inflyttning och kohortvård ge-

nomförs inledningsvis. 

 

Medarbetarna upplever att chefer finns närvarande och ger ett bra 

stöd i verksamheten. Det finns alltid möjlighet att nå arbetsledare, 

dygnet runt årets alla dagar.   

Meningsfullhet och delaktighet 

Den samlade bedömningen är att verksamheten kan göra med för att 

de boende ska vara delaktiga och uppleva meningsfullhet. Verksam-

heten har en tydlig värdegrund och är ett livsstilsboende med kon-

ceptet Utevistelse & Trädgård. 

 

Resultaten från brukarundersökningen visar att personalen i högre 

utsträckning kan ta hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål.  

Brukarundersökningen visar också att de äldre upplever att persona-

len i lägre utsträckning ger den enskilde möjlighet att påverka vil-

ken tid insatser ska ges. 

 

Enligt brukarundersökningen trivs de boende i sina lägenheter, och 

med utomhusmiljön. Däremot tycker man inte att det är trivsamt i 

de gemensamma utrymmen vilket visade sig redan i den förra bru-

karundersökningen. Verksamheten har nu köpt in nya möbler och 

fräschat upp miljön. Man får dock inte glömma personalen förmåga 

att skapa en trivsam och inkluderande miljö.  
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

De boende är nöjda med maten men upplever att måltiden inte alltid 

är en trevlig stund på dagen. Nöjdheten med aktiviteter och med 

möjligheten att komma utomhus har sjunkit sedan föregående bru-

karundersökning. En förklaring kan vara pandemisituationen. Det 

faktum att det främst är anhöriga som besvarar enkäten speglar inte 

heller säkert vad de boende själva tycker. Verksamheten har rutiner 

för aktiviteter och utevistelse och har satsat särskilt på att förbättra 

upplevelsen inom dessa områden. Verksamheten har sedan tidigare 

en samordnare som även är aktivitetsansvarig på 50% och har utö-

kat med en  särskild aktivitetsansvarig som arbetar deltid måndag 

till fredag. För de som inte vill delta i gemensamma aktiviteter finns 

möjlighet till egen tid med kontaktmannen.  

 

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

delsförvaltning i maj 2021. På grund av pandemin genomfördes 

uppföljningen via Skype genom intervju med representanter för 

medarbetar från olika yrkeskategorier samt intervju med verksam-

hetschef och biträdande chef. 

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning maj 2021 (strukturkvalitet) 

 Brukarundersökning mars-maj 2020 (resultatkvalitet) 

 

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/

