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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Persikan vård- och omsorgsboende  
Regiform: Privat  
Inriktning: Demens och somatik, persisk inriktning  
Antal lägenheter: 54 varav 36 är demens och 18 somatik 

 
Sammanfattande bedömning  
Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen vilket 

innefattar besök på boendet, intervjuer med verksamhetschef, 

sjuksköterska och undersköterska inom verksamheten är bedömningen att 

de krav som ställs för att verksamheten ska ha förutsättningar att ge en 

säker vård och omsorg av god kvalitet uppfylls.  

 
Trygghet och säkerhet  
Den samlade bedömningen är att verksamheten har förutsättningar att 

erbjuda en trygg och säker vård och omsorg. Verksamheten har ett väl 

utvecklat ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande säkra 

kvaliteten i verksamheten. Riskbedömningar genomförs regelbundet 

såväl på verksamhetsnivå som individnivå för att undvika att oönskade 

händelser sker. Regelbundna kontroller görs för att följa upp att arbetet 

sker enligt fastställda rutiner och mål. 

  
Nittioåtta procent av vårdpersonal har adekvat utbildning, huvudparten 

är undersköterska och de allra flesta behärskar det persiska språket, 

Verksamheten har tydliga rutiner för kontaktmannaskap och alla 

boende har kontaktman.  

 
Verksamheten har rutiner för en säker livsmedelshantering, all mat lagas på  

plats av egen kock. De äldre erbjuds en kost som är vanligt förekommande 

inom persisk kultur. Verksamheten har tillgång till specialkompetens inom  

kost- och nutrionsfrågor vid behov genom att dietist finns att konsultera. De 

äldre är i hög grad involverade i vilka rätter som serveras. Alternativa rätter 

finns till lunch och middag. Måltiderna är gemensamma men möjlighet finns 

att äta enskilt i lägenheten. 

 

Verksamheten har regelbundna teammöten (omvårdnadsmöten) våningsvis 

där flera professioner samverkar för att säkra vården och omsorgen kring 

de enskilda. På dessa möten följs samtliga boende upp så att alla i teamet 

blir eniga om ett gemensamt arbetssätt kring varje boende. Ett pågående 

utvecklingsarbete är att stötta och handleda undersköterskorna i vad som är 

viktigt att dokumentera för att säkra den röda tråden i genomförande-

planerna. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Klara rutiner finns för överrapportering mellan yrkeskategorier och 

arbetspass finns, så att viktig information om de enskilda boende 

överförs till berörd personal.  

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning om vad de äldre 

tycker om äldreomsorgen för 2020 visar att över 90 procent uppger att 

de känner sig trygga på boendet och får ett bra bemötande av 

personalen. Dock har antalet som känner förtroende för personalen 

minskat med 25 procent jämfört med föregående års resultat. 

Resultatet har diskuterats med personalen i olika forum i för att 

analysera orsaken. En uppfattning är att brukarundersökningen i 

hög utsträckning präglas av vad de närstående känner och tycker.  

Majoriteten av de boende kan inte längre kommunicera på svenska 

varför det nästan uteslutande är närstående som svarar på 

brukarundersökningen. Detta innebär en utmaning vid analysen. 

  

En åtgärd är att försöka minimera missförstånd mellan närstående 

och personal samt uppmuntra de boende och närstående att svara på 

brukarundersökningen för att få så högt deltagande som möjligt. 

 

Brukarundersökningen visar också på en nedgång i antal procent som 

tycker att maten smakar bra jämfört med tidigare undersökningar. 

Även upplevelsen av att måltiden är en trevlig stund har sjunkit. De 

åtgärder som vidtagits är fördjupad dialog med kocken, måltidsråd och 

upprättandet av en enkel enkät till de boende med frågor om mat och 

måltidsmiljö. Vikten av måltidsinspiratörer och måltidsansvarigas roll i 

verksamheten har också förstärkts. Måltider är en stående punkt på 

verksamhetens boenderåd. De boendes ges stort utrymme att påverka 

vilken mat som serveras. 

 

Det man för övrigt är minst nöjd med är utomhusmiljön, omgivningen 

präglas av att byggnaden ligger i ett industriområde och kan upplevas 

som otrivsamt. Många av de boende föredrar utomhusvistelse på den 

stora altanen som finns på byggnaden.  

 

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

äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro.  
I de äldres genomförandeplaner finns information om hur de vill ha sin 

vardag och vilka aktiviteter, både gemensamma och individuella som 

den äldre vill ha. Samt även vilken typ av utevistelse som önskas och 

hur ofta. Det finns en aktivitetsansvarig person i verksamheten som 

bland annat planerar för och genomför gruppaktiviteter. 

 

 Kontaktmannen har ansvar för att de äldre får individuell social 

stimulans enligt behov och önskemål för en meningsfull tillvaro. 

Aktiviteterna är i hög grad präglade av den persiska kulturen utifrån de 

boendes önskemål. Många anhöriga är ofta på besök och deltar i de 

aktiviteter som finns. Veckosluten inleds alltid med någon typ av 

festlighet, sommartid ofta grillning. Nöjdheten med de aktiviteter som 

erbjuds har ökat från 58 till 80 procent mellan åren 2019-2020.  
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

  

Verksamheten behöver åtgärda 
Verksamheten behöver fortsätta arbetet med att förbättra mat och 

måltidssituationen Genom att måltidssituationen upplevs som en trevlig 

stund förbättras möjligheterna till en meningsfull tillvaro. 

 

Som en del i tryggheten behöver verksamheten arbeta för att öka de 

boendes (och närståendes) förtroende för personalen. 

 

Uppföljningen är gjord av: 
Annika Ekengren utredare och Marita Johansson Mas, Rinkeby-Kista 

stadsdelsförvaltning. 

 

Uppföljningsunderlag  
• Verksamhetsuppföljning 16 juni 2021.  

• Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 

 
Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande avtal 

samt uppdragsbeskrivning hittas på stadens hemsida www.stockholm.se. 

Länk till sidan finns här 

 
 

 

http://foretag.stockholm.se/Upphandling--Entreprenad/Valfrihetssystem/Aldreomsorg/Uppfoljning-av-aldreomsorgens-verksamheter/

