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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Mariebergs vård- och omsorgsboende 
Regiform: privat 

Inriktning: somatisk  

Antal lägenheter: 18 

 

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. 

 

Verksamheten bedrivs i lokaler uppdelade på två enheter i souter-

rängläge med sjöutsikt. Det finns goda möjligheter till utevistelse, 

både utomhus och på balkong 
 

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. 

Verksamheten har sedan föregående uppföljning säkerställt stabili-

tet vad gäller chefskapet och har nu en struktur för formella möten. 

Utifrån kvalitetsområdet meningsfullhet och delaktighet visar sta-

dens brukarundersökning 2019 på förbättringsområden såsom till 

exempel att ge den enskilde information om tillfälliga förändringar 

samt större möjlighet att påverka vilken tid insatser ska ges. Upple-

velsen av måltiden som en trevlig stund på dagen kan utvecklas. 

Verksamheten behöver också säkerställa svarsfrekvensen på årets 

brukarundersökning för att få ett underlag för att kunna arbeta med 

att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.  

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. 

 

Verksamheten kan inte uppvisa några resultat från stadens brukar-

undersökning 2020. Enligt verksamhetschefen beror det på att 
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undersökningen genomfördes efter att pandemin startat. Detta inne-

bar att de personer som vanligtvis får hjälp av anhöriga att besvara 

enkäten inte kunnat få det pga besöksförbud. 

 

2019 års brukarundersökning visar högt förtroende för personalen 

och med personalens bemötande. Det är lätt att få kontakt med per-

sonalen och man känner sig trygg och nöjd med boendet. Resultaten 

visar att personalen kan förbättra informationen om tillfälliga för-

ändringar. Verksamheten har under 2020 arbetat för att höja resulta-

ten i brukarundersökningen. Ingen kvalitetsuppföljning på individ-

nivå finns redovisad för 2020. 

 

Vid föregående uppföljning 2019 konstaterades att verksamheten 

behövde säkerställa stabilitet vad gäller chefskapet samt få till stånd 

en struktur för formella möten. Årets uppföljning visar att både ett 

stabilt chefskap samt en struktur för formella möten finns.  

 

Verksamhetschef finns på plats varje dag måndag-fredag. Så har det 

varit under hela pandemin. Enligt verksamhetschefen har pandemin 

visat på fördelarna med ett närvarande ledarskap – att finnas på 

plats för att kunna svara på frågor ger trygghet till medarbetarna.   

Chefsjour finns tillgänglig övriga tider. Sjuksköterska finns på plats 

måndag-fredag dagtid, övriga tider finns tillgång till mobilt team. 

Enligt personalen är verksamhetschefen tillgänglig och delaktig i 

det dagliga arbetet. Personalgruppen upplever sig som välfunge-

rande och med hög personalkontinuitet.   

 

Varje morgon träffas sjuksköterska och omvårdnadspersonal för 

rapport och avstämning inför dagens arbete. Team-möten genom-

förs varje vardag. Verksamhetschef eller sjuksköterska är samman-

kallande. En gång per vecka deltar arbetsterapeut eller fysiotera-

peut. Beslut om förändringar förmedlas via journalsystemet och vid 

morgonmötet. Verksamheten är förhållandevis liten vilket innebär 

att personalen kan ha ett nära samarbete mellan de olika yrkesgrup-

perna. Varje boende har en egen kontaktman. Personalgruppen är 

stabil och 71 % av personalen har adekvat utbildning, resterande har 

minst två års erfarenhet. Verksamheten har en plan för kompetens-

utveckling. Med anledning av pandemin läggs särskilt fokus på att 

utbilda sommarvikarierna i basala hygienrutiner och covid-19 före 

anställning. 

 

Verksamheten har bra samverkan med läkare. När pandemin star-

tade genomförde rond till en börja via telefon och Skype men över-

gick senare till ordinarie rond på boendet en gång per vecka 
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Enheten har rutiner för att förebygga och behandla undernäring och 

det finns tillgång till dietist och logoped i företaget. Egenkontroller 

av till exempel följsamhet till basala hygienrutiner, livsmedelshan-

tering och brandsäkerhet genomförs regelbundet.  

 

Riskanalyser, egenkontroller, avvikelser, synpunkter och klagomål 

hanteras i företagets ”system” och resultat och åtgärder diskuteras i 

kvalitetsråd och på arbetsplatsträffar. Verksamhetschefen är mån 

om samverkan och dialog vilket bekräftas av medarbetarna. Ut-

vecklings- och förbättringsarbetet har dock avstannat under pande-

min. Verksamheten ska genomföra en egen enkätundersökning – 

”Få oss att bli bättre”.  

Meningsfullhet och delaktighet 
Den samlade bedömningen är att verksamheten arbetar för att de 

boende ska vara delaktiga och uppleva meningsfullhet. Verksam-

heten har en värdegrund där den enskilde sätts i centrum. Värde-

grundsfrågor diskuteras på arbetsplatsträffar och vid medarbetar-

samtal. Resultaten från brukarundersökningen 2019 visar att perso-

nalen tar hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål men att de 

kan ge den enskilde större möjlighet att påverka vilken tid insatser 

ska ges.  

 

Enligt brukarundersökningen är de boende mycket nöjda med maten 

men upplevelsen av måltiden som en trevlig stund på dagen kan ut-

vecklas. Måltiderna intas i det gemensamma köket/ matsalen. Maten 

lagas delvis från råvaror av personalen på respektive enhet.  

 

Verksamheten har rutiner för aktiviteter och utevistelse. Stadens 

brukarundersökning visar att nöjdheten med aktiviteter och utevis-

telse har ökat sedan mätningen 2018. För de som inte vill delta i ge-

mensamma aktiviteter finns möjlighet till enskilda aktiviteter och 

egen tid med kontaktmannen. På helger och lov kommer ungdomar 

från Ung Omsorg på besök för att umgås med de äldre och sätta ex-

tra guldkant på tillvaron. Denna verksamhet har kunnat upprätthål-

las under året trots pandemin. 

Verksamheten behöver åtgärda 
Utifrån kvalitetsområdet meningsfullhet och delaktighet visar sta-

dens brukarundersökning 2019 på förbättringsområden såsom till 

exempel att ge den enskilde information om tillfälliga förändringar 

samt större möjlighet att påverka vilken tid insatser ska ges. Upple-

velsen av måltiden som en trevlig stund på dagen kan utvecklas. 

Verksamheten behöver också säkerställa svarsfrekvensen på årets 

brukarundersökning för att få ett underlag för att kunna arbeta med 

att utveckla verksamhetens kvalitet.  

 



 

 

 

 Anteckningar 

Sida 4 (4) 

 
 

 
 

Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Dokumentationsgranskning enligt äldreförvaltningens mall har ännu 

inte genomförts. Ska genomföras senast 1 maj 2021.  

 

 

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

delsförvaltning i februari 2021.  

På grund av pandemin genomfördes uppföljningen via Skype ge-

nom intervju med representanter för medarbetarna samt intervju 

med verksamhetschefen. 

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning februari 2019 (strukturkvalitet) 

 Brukarundersökning mars-maj 2019 (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/

