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Bedömning av verksamhetens kvalitet  

Serafens vård- och omsorgsboende  

Regiform: Kommunal  

Inriktning: Somatisk, demens, korttidsboende, profil psykogeriatrisk 

inriktning 

Antal lägenheter: 176  

  

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.  

 

Serafens vård- och omsorgsboende ligger mitt i centrala Stockholm 

nära Centralen. Balkongerna har vacker utsikt över bland annat 

Stadshuset och Klara sjö. Ledningen består av enhetschef och sex 

biträdande enhetschefer. 

  

Sammanfattande bedömning  

Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen är 

bedömningen att verksamheten uppfyller de i huvudsakliga kraven 

som ställs för att ha förutsättningar att ge en säker vård och omsorg 

av god kvalitet.  

 

Verksamheten behöver fortsätta utveckla, säkerställa och 

implementera det systematiska kvalitetsarbetet och 

patientsäkerhetsarbetet. 

 

Verksamheten behöver säkerställa att boende får tillräcklig 

information om tillfälliga förändringar och att boende upplever att 

personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete. 

Verksamheten behöver öka boendes möjlighet till sociala aktiviteter 

samt utevistelser. Verksamheten behöver arbeta för en ökad nöjdhet 

av måltidsupplevelsen samt hur maten smakar. 

 

 

 

 

 



  

  

 

Rutiner för hälso- och sjukvården behöver uppdateras och anpassas 

till att bli mer användarvänliga. Ledningen behöver fortsätta arbetet 

med att tydliggöra och förankra rutinerna i verksamheten.  

Verksamheten har en pågående handlingsplan avseende hälso- och 

sjukvården som mediskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 

medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) kontinuerligt följer 

upp. 

 

 

Trygghet och säkerhet  

Under året har verksamheten inrättat ett kvalitetsråd där det ingår  

ledning, rehabiliterings personal, sjuksköterska och 

omvårdnadspersonal. På kvalitetsrådet sammanställs inträffade 

händelser och åtgärder vidtas utifrån behov. Veckobrev ges ut till 

medarbetare där det framgår om nya åtgärder har vidtagits. En gång 

i månaden genomförs gruppmöten på varje avdelning där 

biträdande enhetschef delger information. Verksamheten genomgått 

en omorganisation i november 2020 och det har inneburit ett mera 

närvarande ledarskap med biträdande enhetschefer ansvariga för 

varsitt våningsplan. Verksamheten behöver fortsätta utveckla, 

säkerställa och implementera det systematiska kvalitetsarbetet. 

Enligt brukarundersökningen 2020 framgår att boende upplever att 

de inte får information om tillfälliga förändringar i verksamheten 

och att personalen inte har tillräckligt med tid. För att öka de 

boendes känsla av trygghet och känsla av kontroll av sin 

livssituation behöver att verksamheten öka möjligheten för boende 

att få information om tillfälliga förändringar i verksamheten och 

öka boendes upplevelse att personalen har tillräckligt med tid för att 

utföra sitt arbete 

 

Verksamheten har rutiner för en säker livsmedelshantering samt att 

de äldre erbjuds en anpassad och näringsriktig kost enligt gällande 

regelverk. Verksamheten har också tillgång till specialkompetens 

inom kost- och nutritionsfrågor genom stadsdelens dietist. 

 

För att öka kompetensen kring bemötande av boende med kognitiva 

nedsättningar stjärninstruktörer utbildats med målet att 

verksamheten ska bli Stjärnmärkt enligt modell från Svenskt 

demenscentrum.  Under året kommer även BPSD-administratörer 

utbildas. Målet med deras uppdrag är att minska beteendemässiga 

och psykiska symtom för personer med demenssjukdom.  

 

Verksamheten har regelbundna teammöten där flera yrkesgrupper 

samverkar för att säkra vården och omsorgen kring boende.  

 

Meningsfullhet och delaktighet  

Verksamheten behöver utveckla arbetssätt för att öka boendes 

möjlighet ha en meningsfull tillvaro. Brukarundersökningen visade 



  

  

att boendes nöjdhet med sociala aktiviteter och utevistelser behöver 

öka. Under 2021 har verksamheten tagit emot en vårdhund som 

enligt medarbetare har varit uppskattad av boende.  

 

Brukarundersökningen visade att måltidsupplevelsen och hur maten 

smakar är ett utvecklingsområde inom verksamheten. Under 2021 

har verksamheten genomfört måltidsobservationer med syfte att få 

underlag till utveckling av måltidsupplevelsen och ett byte har skett 

av leverantör av mat.  

 

 

Verksamheten behöver åtgärda  

 Verksamheten behöver fortsätta utveckla det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

 Verksamheten behöver säkerställa att boende får tillräcklig 

information om tillfälliga förändringar och att boende 

upplever att personalen har tillräckligt med tid för att utföra 

sitt arbete.  

 Verksamheten behöver öka boendes möjlighet till sociala 

aktiviteter samt utevistelser.  

 Verksamheten behöver arbeta för en ökad nöjdhet av 

måltidsupplevelsen samt hur maten smakar.  

 

Uppföljningen är gjord av:   

Ulrika Dahnell och Linnea Svanström Leistedt 

(verksamhetsuppföljare hälso- och sjukvård) och Pia Lindman 

(verksamhetsuppföljare (SoL) på Kungsholmens 

stadsdelsförvaltning maj 2021. 

  

Uppföljningsunderlag  

 Verksamhetsuppföljning maj 2021. 

 Kvalitetsinstrument för hälso- och sjukvård (Qusta) maj 

2021 

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

