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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Alströmhemmets vård- och omsorgsboende 
Regiform: entreprenad 

Inriktning: somatik och demens 

Antal lägenheter: 113 

 

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. 

 

Alströmerhemmet ligger centralt på Kungsholmen och drivs av Te-

mabo AB med målet att skapa ett aktivare boende med inriktning 

mot musik och konsthantverk. Alströmerhemmet har en vacker in-

nergård med hiss till Västermalmsgallerian. Alströmerhemmet har 

en väl fungerande och stabil ledning.  
 

Sammanfattande bedömning 
 
Alströmerhemmet ligger centralt på Kungsholmen och har tillgång 

till en vacker innergård och hiss ned till Västermalmsgallerian. 

Verksamheten har som mål att skapa ett aktivare boende. Alströ-

merhemmet har en väl fungerande och stabil ledning.  

 

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. 

Egenkontroller och resultat från bland annat brukarundersökning 

har visat på utvecklingsområden som verksamheten kommer att ar-

beta med under 2019. Verksamheten kommer bland annat arbeta för 

att förbättra hur maten smakar och måltidsupplevelsen och inform-

ation till boende om tillfälliga förändringar.  

  

Trygghet och säkerhet 

 

Enligt brukarundersökningen 2018 har boende förtroende för perso-

nalen på verksamheten och enligt individuppföljningen anser sig de 

flesta få en god omvårdnad. Verksamheten har ett team för att före-

bygga beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom 

ett så kallat BPSD-team.  
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Vid verksamhetsuppföljningen redovisar Alströmerhemmet tydliga 

rutiner för tvärprofessionellt teamarbete och informationsöverföring 

vilket leder till en trygg vård och omsorg. Brukarundersökningen 

visar dock att information till boende vid tillfälliga förändringar be-

höver utvecklas.  

 

Verksamheten genomför egenkontroller och riskanalyser som ska 

ge underlag för kvalitetsutveckling och fånga upp områden där det 

finns behov av kompetensutveckling.  

 

Enheten har rutiner för att förebygga och behandla undernäring och 

det finns tillgång till dietist. Egenkontroller av livsmedelshante-

ringen genomförs regelbundet.  

 

Meningsfullhet och delaktighet 

 

Verksamheten har regelbundna träffar med närstående för att ge in-

formation och bjuda in till delaktighet bland annat kring aktiviteter. 

Det finns ett boenderåd där utvecklingsområden diskuteras.  

 

Verksamheten ger goda möjligheter för boende att delta på varie-

rade aktiviteter och boende erbjuds regelbundet utevistelser.  

 

En viktig del i utvecklingsarbete är att observera sin egen verksam-

het. Brukaundersökningen 2018 visade på att många boende inte 

tyckte maten på boendet smakade bra vilket också stämde överens 

med individuppföljningen. Under 2018 har Alströmerhemmets vård 

och omsorgsboende genomfört måltidsobservationer med syfte att 

få underlag till utveckling av måltidsupplevelse inklusive hur maten 

smakar. 

 

Verksamheten behöver åtgärda 

 

 Dokumentation av hälso- och sjukvård behöver fortsätta ut-

vecklas genom att synliggöra det tvärprofessionella teamar-

betet i dokumentationen och samtycke avseende skyddsåt-

gärder. 

 Måltidsupplevelsen inklusive hur maten smakar. 

 Information till boende vid tillfälliga förändringar. 

 

Uppföljningen är gjord av:  
Ulrika Dahnell och Linnea Svanström Leistedt (verksamhetsuppföl-

jare hälso- och sjukvård) och Pia Lindman (verksamhetsuppföljare 

(SoL) på Kungsholmens stadsdelsförvaltning januari 2019. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

 

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning januari 2019. 

 Kvalitetsinstrument för hälso- och sjukvård (Qusta) februari 

2019. 

 Brukarundersökning oktober 2018. 

 Kvalitetsuppföljning på individnivå 2018. 

 

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/

