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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Ersta Mariahemmet  
Regiform: privat 

Inriktning: somatik och demens 

Antal lägenheter: 83 

 

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 

Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen 

bedöms verksamheten, under förutsättning att utvecklingsarbete 

fortsätter enligt framtagen åtgärdsplan, uppfylla de krav som ställs 

och därmed ha förutsättningar att ge en god vård och omsorg.  

 

Utföraren har genomfört olika åtgärder som visar på förbättringar 

jämfört med föregående verksamhetsuppföljning. Verksamheten 

arbetar även enligt en åtgärdsplan som upprättats utifrån de brister 

som framkommit vid en digital inspektion som genomfördes under 

hösten 2020. Vid inspektionen framkom bland annat uppgifter om  

att tvångsåtgärder förekommit i verksamheten och om att 

medarbetare och anhöriga kände oro för att rapportera avvikelser 

och att framföra synpunkter och klagomål. Arbetet enligt 

åtgärdsplanen behöver fortsätta och följas upp av staden för att 

säkerställa en god och säker vård och omsorg för de boende. 

Observationer på plats skulle vara ett viktigt komplement för 

verksamheten för att kartlägga de utvecklingsområden som återstår.  

 

De brukarundersökningar som genomförts under senare år visar på 

blandade resultat – resultaten i den nationella brukarundersökningen 

visar på generella utvecklingsbehov medan stadens 

kvalitetsuppföljning på individnivå delvis ger en mer positiv bild av 

verksamheten.  

 

Efter att verksamhetsuppföljningen genomfördes har 

verksamhetschefen slutat och Ersta Mariahemmet har nu en 
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tillförordnad verksamhetschef. Som uppföljare bedömer vi att det är 

viktigt att en ny ordinarie verksamhetschef snarast kommer på plats 

för att säkerställa att det pågående utvecklingsarbetet fortsätter.  

Trygghet och säkerhet 

Den samlade bedömningen är att verksamheten erbjuder en trygg 

och säker vård och omsorg, förutsatt att arbetet enligt åtgärdsplanen 

fortsätter som planerat och ger avsedd effekt. Verksamheten har ett 

tydligt och lättillgängligt ledningssystem, som dock till stor del är 

gemensamt för Ersta. Vissa rutiner behöver därför anpassas mer till 

lokala förhållanden och förutsättningar.  

 

Både ledning och medarbetare berättar att samverkan, teamarbete 

och informationsöverföring fungerar bra. Riskanalyser och 

egenkontroller genomförs regelbundet och används i arbetet för att 

utveckla och förbättra verksamheten. Verksamheten har en intern 

egenkontroll av rutiner och dokument för hur hälso- och sjukvården 

ska bedrivas som är strukturerad. Enligt utförarens egenkontroll 

uppfyller Mariahemmet ställda krav.  
 

Utföraren uppger att analys av avvikelser, åtgärder och 

implementering av dem är ett utvecklingsområde för verksamheten. 

Inspektionen som gjordes 2020 visade på ett mycket lågt antal 

inrapporterade avvikelser och att vissa medarbetare uttryckte att de 

inte upplevde att det var välkommet att rapportera avvikelser. Sedan 

februari 2021 finns en ny struktur för hanteringen av avvikelser. Ett 

förbättringsråd har inrättats som träffas och går igenom avvikelser. 

Det tas även upp på ett förbättringsråd där alla medarbetare deltar.  

 

Utföraren berättar att ett mål med arbetet är att förändra kulturen 

inom verksamheten så att det uppfattas som mer positivt att 

rapportera avvikelser och att det handlar om situationer och inte 

personer. I nuläget registreras 20-30 avvikelser i månaden, varav en 

stor del läkemedelsavvikelser och fallavvikelser. Rutinen för lex 

Sarah-rapportering har setts över i samband med verksamhets-

uppföljningen, bland annat för att förtydliga hur information ska 

skickas till beställande nämnd. Ledningen behöver fortsätta arbeta 

för att stärka kunskapen om lex Sarah-rapportering och för att öka 

rapporteringen inom verksamheten. 

 

När det gäller registrering av synpunkter och klagomål bedömer 

ledningen att rutiner och arbetssätt har brister vilket medför en 

underrapportering. I samband med verksamhetsuppföljningen har 

rutinen förtydligats så att det framgår att alla synpunkter och 

klagomål ska registreras, även om de har åtgärdats. Vid 
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inspektionen 2020 fanns uppgifter om att anhöriga kände oro inför 

att komma med synpunkter och klagomål till verksamheten. 

Ledningen uppger dock att synpunkter och klagomål från boende 

och anhöriga alltid är välkomna, att många synpunkter inkommer 

till verksamheten och att de har en god dialog med anhöriga.  

 

Den nationella brukarundersökningen från 2020 visar på en relativt 

låg andel positiva svar när det gäller de boendes upplevelse av 

trygghet, personalens bemötande, förtroendet för personalen och 

möjligheten att få kontakt med personalen. Svarsfrekvensen var 

mellan 20 och 40 procent. Stadens kvalitetsuppföljning på 

individnivå från 2019, som besvarades av 24 personer, visar på 

bättre resultat. Det gäller bland respektfullt bemötande från 

personalen, kontinuitet och att personalen kommer inom rimlig tid 

om den boende påkallar hjälp. Det finns inga resultat från 2020, då 

ingen undersökning genomfördes på grund av pandemin, och hittills 

inga från 2021.  

Meningsfullhet och delaktighet 

Den samlade bedömningen är att verksamheten arbetar för att de 

äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro.  

Arbete med att stärka verksamhetens värdegrundsarbete ingår i den 

åtgärdsplan som tagits fram efter inspektionen hösten 2020, och 

utföraren uppger att åtgärderna pågår enligt plan. Verksamheten har 

utvecklat sina arbetssätt för att implementera värdegrunden i det 

dagliga arbetet.   

 

Bemötande och förhållningssätt i enlighet med de arbetssätt som 

anges i BPSD (Registret för beteendemässiga och psykiska symtom 

vid demens) identifierades också som ett utvecklingsområde vid 

inspektionen 2020. De medarbetare som intervjuades då berättade 

att de inte hade fått någon utbildning i BPSD, någon kände inte till 

det. Ledningen berättar vid verksamhetsuppföljningen att alla 

medarbetare har gått eller håller på med webutbildningen inom 

BPSD, och två medarbetare från varje demensavdelning och alla 

chefer har gått administratörsutbildning. Registreringen av boende i 

systemet har inletts.  

 

Den nationella brukarundersökningen 2020 visade att aktiviteter 

och måltider var ett utvecklingsområden inom verksamheten. 

Däremot var de som svarade relativt sett nöjda med utemiljön och 

möjligheten till utevistelse. Kvalitetsobservationen från 2019 visade 

på brister när det gäller delaktighet och individanpassning för de 

boende vid måltidssituationen, och att personalen sällan förde 

samtal med dem. Stadens kvalitetsuppföljning på individnivå från 
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2019 visar däremot på en relativt hög nöjdhet när det gäller mat och 

måltider, liksom när det gäller de boendes möjlighet att påverka hur 

och när de får hjälp. Samtidigt visar den att aktiviteter, möjlighet till 

samtal med personalen och utevistelse var utvecklingsområden för 

verksamheten. Verksamheten har som rutin att den personal som 

börjar arbeta klockan elva erbjuder de boende utevistelse i början av 

sitt arbetspass innan de har bytt om till arbetskläder. Det finns 

möjlighet till utevistelse både på boendets innergård och i 

närliggande parker och centrum. Det finns även stora balkonger 

både i de boendes lägenheter och i de gemensamma utrymmena.  

 

Kvalitetsobservationer som genomfördes i september-oktober 2019 

visade att personalens bemötande av de boende varierade utifrån 

vem eller vilka som arbetade tillsammans. Enligt observationen 

präglades flertalet möten av ett personcentrerat förhållningssätt, där 

personalen hade kunskap om den äldre och arbetade utifrån den 

äldres takt och tempo. Det fanns dock även möten som präglades av 

ett uppgiftsorienterat förhållningssätt. Samtidigt observerades att 

personalen hade kunskap om de äldre, vilket de ofta använde sig av 

i mötet med den enskilde för att skapa kontakt med de boende och 

öka deras känsla av trygghet.  

Verksamheten behöver åtgärda 

De brister som uppmärksammats i samband med verksamhets-

uppföljningen har åtgärdats. Verksamheten behöver fortsätta arbetet 

enligt åtgärdsplanden som tagits fram efter inspektionen 2020. 

Utifrån de uppgifter om tvångsåtgärder som framkom vid 

inspektionen är det särskilt viktigt att säkerställa att 

värdegrundsarbetet och utvecklingen av arbetssätt enligt BPSD 

genomförs som planerat. Utvecklingsarbetet behöver även fortsätta 

gällande avvikelsehantering och lex Sarah-rapportering för att öka 

rapporteringen och säkerställa ett positivt synsätt inom 

verksamheten till avvikelse- och lex Sarah-rapportering. 

 

Uppföljningen är gjord av:  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Bintou Traoré Tent och 

verksamhetscontroller Susanna Nytell, Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning.  

 

Uppföljningen är genomförd på plats i verksamheten 210520 genom 

möte med ledningen, enskilt samtal med medarbetare och 

rundvandring i lokalerna.   
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Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning maj 2021 (strukturkvalitet) 

 Inspektion oktober-november 2020 (struktur- och 

processkvalitet) 

 Brukarundersökning maj 2020 (resultatkvalitet) 

 Kvalitetsobservationer september-oktober 2019 

(processkvalitet) 

 Kvalitetsuppföljning på individnivå januari-november 2019 

(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/

