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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Nacka Seniorcenter Sofiero, vård- och omsorgsboende 
Regiform: privat 

Inriktning: somatisk och demens 

Antal lägenheter: 41 

 

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. 

 

På grund av pandemin kunde inte uppföljare gå runt i lokalerna. På  

stadens hemsida framgår att ”Sofiero är litet och hemtrevligt. Vår 

egen kock bjuder på vällagad god mat och i de ljusa, luftiga loka-

lerna finns det alltid något att göra. Trädgården, aktivitetsutbudet, 

vårt spa och sköna stunder vid brasan gör det trivsamt hos oss. Gra-

tis WiFi.”   
 

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.  

2020 års brukarundersökning visar över lag mycket goda resultat. 

Verksamheten har en stabil personalsituation med hög kontinuitet 

och enligt medarbetarna ett närvarande ledarskap. 98 % av persona-

len har adekvat utbildning. Verksamheten har rutiner och ett syste-

matiskt arbetssätt för riskanalys, egenkontroll, avvikelser, syn-

punkter och klagomål. Verksamheten arbetar aktivt med äldre-

omsorgens nationella värdegrund och verksamheten är Stjärnmärkt 

inom demens. Ett personcentrerat arbetssätt är alltid utgångspunkten 

i arbetet kring den äldre. 

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 och god 

omvårdnad. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

2020 års brukarundersökning visar mycket högt förtroende för per-

sonalen och med personalens bemötande. Det är lätt att få kontakt 

med personalen och man känner sig trygg och nöjd med boendet. 

Trots pandemi har resultaten, enligt verksamhetschefen, höjts från 

2019 till 2020. En fråga som enheten arbetat med de senaste åren är 

hur öka kunskapen om hur man lämnar synpunkter och klagomål. 

Enligt verksamhetschefen har kunskapen ökat och antalet registre-

rade klagomål har blivit fler. Resultaten från brukarundersökningen 

sammanställs, analyseras och jämförelser görs mellan åren, internt 

och med andra utförare inom kommunen, med andra kommuner och 

med riket. Ingen kvalitetsuppföljning på individnivå finns redovisad 

för 2020.  

 

Verksamheten har en stabil personalsituation med hög kontinuitet 

och enligt medarbetarna ett närvarande ledarskap vilket kan vara en 

bidragande orsak till de goda resultaten i brukarundersökningen. 

Verksamheten har en flexibel arbetstidsmodell och bemannar, utö-

ver grundbemanning, utifrån de äldres behov. Enligt brukarunder-

sökningen anser 100 % av de svarande att personalen har tillräckligt 

med tid. 

 

Verksamhetschef finns på plats varje dag måndag-fredag, även un-

der pandemin vilket, enligt medarbetarna, skapat trygghet. Enligt 

personalen är verksamhetschefen tillgänglig och delaktig i det dag-

liga arbetet. När chef inte är på plats kontaktas, enligt avtal, Stock-

holms stads trygghetsjour vid behov av chefsstöd. Sjuksköterska 

finns på plats måndag-fredag dagtid, övriga tider finns tillgång till 

sjuksköterskejour. 

 

Personalen har dagliga möten för att planera dagens arbete samt 

uppföljning kring de boende. Team-möten genomförs regelbundet.  

Verksamheten är förhållandevis liten vilket innebär att personalen 

kan ha ett nära samarbete mellan de olika yrkesgrupperna. Varje bo-

ende har en egen kontaktman. Personalgruppen är stabil och 98 % 

av personalen har adekvat utbildning. Verksamheten har en plan för 

kompetensutveckling.  

 

Enheten har rutiner för att förebygga och behandla undernäring och 

det finns tillgång till dietist och logoped via regionen. Egenkontrol-

ler av till exempel följsamhet till basala hygienrutiner, livsmedels-

hantering och brandsäkerhet genomförs regelbundet. Verksamheten 

planerar att införa digitala nyckelskåp. 
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Det finns rutiner för riskanalys, egenkontroll, avvikelser, syn-

punkter och klagomål. Resultat och åtgärder diskuteras på personal-

möten, arbetsplatsträffar och i kundrådet. För närvarande pågår en 

översyn av risk- och sårbarhetsanalys på kommunnivå.  

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

boende ska vara delaktiga och uppleva meningsfullhet. Verksam-

heten arbetar aktivt med äldreomsorgens nationella värdegrund och 

verksamheten är Stjärnmärkt inom demens. Det innebär att alla 

medarbetare är utbildade i att jobba personcentrerat, alltid respek-

tera kundens självbestämmande och se till att varje kund får känna 

meningsfullhet och delaktighet i sin vardag. Värdegrundsfrågor tas 

upp på arbetsplatsträffar.  

 

Resultaten från brukarundersökningen 2020 visar att personalen tar 

hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål och ger den enskilde 

möjlighet att påverka vilken tid insatser ska ges.  

 

Verksamheten har eget kök med anställda kockar och lagar all mat 

från grunden. Enligt brukarundersökningen är de boende mycket 

nöjda med maten och upplever måltiden som en trevlig stund på da-

gen. Lunch och middag intas i den gemensamma matsalen.  

 

Verksamheten har rutiner för aktiviteter och utevistelse. Stadens 

brukarundersökning visar att nöjdheten med utevistelse och aktivi-

teter är hög. Aktiviteter och utevistelse följs upp via den enskildes 

dokumentation. Verksamheten uppmuntrar utomhusaktiviteter och 

det finns en medarbetare som arbetar som ledsagare som följer den 

enskilde på promenad eller att gå och handla till exempel. Aktivite-

ter har framför allt genomförts i smågrupp inom boendeenheterna 

och med begränsat antal deltagare under pandemin. Man ser fram 

emot att kunna återuppta populära aktiviteter såsom dans och musik 

och pubkvällar så småningom. I kontaktpersonens uppdrag ingår att 

stimulera till sociala aktiviteter. 

 

Verksamhetens har ett kundråd som träffas var femte vecka. Man är 

mån om att fånga upp synpunkter från de boende. Även frågor kring 

mat och måltider tas upp på kundrådet.  

 

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

delsförvaltning i september 2021.  

Uppföljningen genomfördes via intervju med representanter för 

medarbetarna samt intervju med verksamhetschef, medicinskt an-

svarig sjuksköterska och verksamhetscontroller. 
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Uppföljningsunderlag 

 Brukarundersökning 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/

