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Bedömning av verksamhetens kvalitet  

Lydiahemmet vård- och omsorgsboende  

Regiform: Privat. Boendet är del av Ersta Äldreomsorg 

Inriktning: Demens och somatisk 

Antal lägenheter: 54 

  

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. Uppföljningen kunde inte visa några avvikelser. 

De utvecklingsområden som finns arbetar verksamheten aktivt med. 

  

 

Sammanfattande bedömning  

Under februari 2021 gjordes en verksamhetsuppföljning som 

genomfördes av Farsta stadsdelsförvaltning, vilken ägde rum 

digitalt (med hänsyn till codvid-19).  Från utföraren deltog 

representanter från olika yrkeskategorier.  

Boendet är nytt, öppnades februari 2020.  

Med hänsyn till att boendet vid uppföljningstillfället endast hade 

funnits i ett år saknas det annat underlag så som individuppföljning, 

brukarundersökning och eventuella observationer eller inspektioner. 

Emellertid har verksamheten kunnat presentera samtliga rutiner och 

styrdokument som vi frågar efter utifrån uppföljningsmallen för 

verksamhetsuppföljning. Därtill framkommer det under 

uppföljningen att rutinerna är välförankrade hos personalen, vilka 

också deltog under mötet och svarade adekvat på samtliga frågor. 

Eftersom boendet är nytt har man arbetat och arbetar hårt med att 

implementera samtliga rutiner och man fokuserar på en bra 

introduktion av personal och på kompetensutveckling.  

Bedömningen är att verksamheten uppfyller de krav som ställs för 

att ha förutsättningar att ge en säker vård och omsorg. 

Lydiahemmet har ett välfungerande ledningssystem för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i 
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verksamheten. Man gör regelbundna egenkontroller och man jobbar 

systematiskt med avvikelsehantering. 

Bedömningen är att verksamhetens övergripande och lokala rutiner 

stödjer patientsäkerhetsarbetet och är kända för berörda 

medarbetare.  

 

Trygghet och säkerhet  

Bedömningen är att utförarens övergripande och lokala rutiner 

stödjer patientsäkerhetsarbetet och är kända för berördas 

medarbetare. Förutom tillgång till läkare, sjuksköterska, 

arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut finns efter individuell 

bedömning möjlighet att konsultera dietist och logoped vilket också 

främjar trygghet och patientsäkerhet. Den legitimerade personalen 

arbetar i team med omvårdnadspersonalen för att tillvarata olika 

kompetenser i bedömningar av vård- och omsorgsbehov. 

Processerna Dygnets insatser samt Avslut och utflytt ligger till 

grund för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. De beskriver vem 

som ska göra vad, hur det ska göras och i vilken ordning de olika 

aktiviteterna ska ske. Riskbedömningar utförs såväl på 

verksamhetsnivå som på individnivå för att undvika att oönskade 

händelser sker.  

I verksamhetens patientsäkerhetsberättelse för år 2020 finns det 

identifierat vad verksamheten ska arbeta vidare med under 

kvarvarande år. Bland annat anges fokusområden som basala 

hygienrutiner, teambaserat fallpreventivt arbete, vård i livets 

slutskede, nationella kvalitetsregister och till viss del 

dokumentationen. Målet för arbetet är en god hälso- och sjukvård 

av god kvalitet.  

Man har också rutiner för en säker livsmedelshantering samt att de 

äldre erbjuds en anpassad och näringsriktig kost enligt gällande 

regelverk och man har tillgång till egen dietist. Verksamhet har 

regelbundna teammöten där flera yrkesgrupper samverkar för att 

säkra vården och omsorgen kring de enskilda. 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. 

 

Meningsfullhet och delaktighet  

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

meningsfull tillvaro och man har en rad olika aktiviteter att erbjuda. 

Under uppföljningen berättar utföraren om vilka aktiviteter det 

handlar om. Det är två gruppaktiviteter per dag (till exempel 

allsång, bokcirkel eller spel) samt individuella aktiviteter.  
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Därutöver finns det möjlighet till daglig utevistelse och man har en 

promenadgrupp. Verksamheten har en levande värdegrund som 

genomsyras av de äldres rätt till delaktighet och inflytande.  

Man arbetar personcentrerat genom att insatserna utformas utifrån 

den enskildes uttryckliga önska och vilja.  

Måltiderna är något som utföraren uppger att man har jobbat 

mycket kring, allt från hur maten smakar till dukning beroende på 

vardag, helg eller högtid.  Det finns också tydliga rutiner för 

kontaktmannaskap. Kontaktmannen har ansvar för att de äldre får 

individuell social stimulans enligt behov och önskemål för en 

meningsfull tillvaro.  

Lydiahemmet har en gedigen kompetensutvecklingsplan för 2021 

där man bland annat satsat på den sociala dokumentationen, 

munhälsa och ”Att mötas i musik”. 

 

 

Uppföljningen är gjord av:   

Kerstin Segerberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Farsta 

stadsdelsförvaltning samt Barbara Bernhardsson, 

uppföljningsansvarig också i Farsta stadsdelsförvaltning. 

Uppföljningen ägde rum 2021-02-16.  

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal hittas på stadens hemsida. 

  

  


