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Bedömning av verksamhetens kvalitet  

Attendo Frösunda vård- och omsorgsboende  

Regiform: Privat 

Inriktning: Somatisk och demens 

Antal lägenheter: 41   

 

Sammanfattande bedömning  

Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen samt 

intervjuer med verksamhetschef, samordnare och sjuksköterska 

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 erbjuder en trygg 

och säker vård och omsorg. Verksamheten har ett fungerande 

ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 

säkra kvaliteten i verksamheten. Verksamheten genomför 

riskbedömningar 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.   

Samtlig vårdpersonal har utbildning, minst vårdbiträde och de flesta 

undersköterska. För att utveckla och säkra kompetensen har 

verksamheten en plan för personalförsörjning och 

kompetensutveckling som matchar verksamhetens behov.  

Verksamheten har tydliga rutiner för kontaktmannaskap och alla 

boende har kontaktman och vice kontaktman. Resultatet från 

individuppföljningen av de två äldre som är placerade på boendet 

av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd visar på att de upplever att det är 

ungefär samma personal som hjälper dem, att de får den hjälp de 

behöver samt att de får ett respektfullt bemötande.   

Verksamheten har rutiner för en säker livsmedelshantering samt att 

de äldre erbjuds en anpassad och näringsriktig kost enligt gällande 

regelverk. Verksamheten har tillgång till specialkompetens inom 

kost- och nutritionsfrågor vid behov genom samarbete med dietist 

från en vårdcentral i området. Maten lagas på boendet och de äldre 

tillfrågas vilka rätter de önskar. Det finns också alltid alternativa 

rätter till lunch och middag. 
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Verksamheten har regelbundna teammöten där flera yrkesgrupper 

samverkar för att säkra vården och omsorgen kring de enskilda. På 

dessa möten följs samtliga boende upp så att alla i teamet är 

införstådda med hur de ska arbeta kring de enskilda boende.   

Klara rutiner finns för överrapportering mellan yrkeskategorier och 

arbetspass finns, så att viktig information om de enskilda boende 

överförs till berörd personal. Resultaten i brukarundersökningen 

visar att de äldre upplever att de får ett bra bemötande av 

personalen och att de i hög grad är nöjda med sitt äldreboende. 

Brukarundersökningen för 2018 visar dock att de äldre i lägre 

utsträckning än tidigare upplever att de känner sig trygga på 

boendet och även de äldres förtroende för personalen har gått ner 

rejält från föregående år. Likaså är nöjdheten med måltidsituationen 

och hur maten smakar försämrad. 

Verksamhetens egen analys av orsak till sänkningarna i nöjdhet hos 

de äldre beror på att verksamheten under år 2018 haft en större 

personalomsättning än normalt. Och att det är möjligt att 

verksamheten har brustit i introduktionen av de nya medarbetarna. 

Åtgärder som planeras 2019  är att följa upp introduktionen av nya 

medarbetare på ett strukturerat sätt genom uppföljningar. Ett fortsatt 

arbete med måltidsobservationer planeras samt att på olika sätt öka 

personalens medvetenhet och kunskap kring mat och måltider. 

Meningsfullhet och delaktighet  

Den samlade bedömningen är att verksamheten aktivt arbetar för att 

de äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro. 

Verksamheten har en värdegrund som hålls levande genom 

diskussion vid personalmöten och vid personalens  reflektionsmöten 

varje vecka där etiska frågor tas upp. 

I de äldres genomförandeplaner finns information om hur den äldre 

vill ha sin vardag. Vilka aktiviteter, både gemensamma och 

individuella som den äldre vill ha. Och 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. Ett utvecklingsarbete kring behovsanpassade 

aktiviteter pågår ständigt. 

I brukarundersökningen har frågor om aktiviteter och utevistelse fått 

höga nöjdhetssiffror.  



  

  

Verksamheten arbetar också personcentrerat i omvårdnadsarbetet 

genom att insatserna utformas utifrån den enskildes uttryckliga 

önska och vilja. Hur och när hjälpen ska utföras beskrivs tydligt i 

genomförandeplanen. De äldres egna önskemål är i centrum.   

Resultatet brukarundersökningen visar att de äldre upplever att de 

har möjligheter att påverka hur de vill ha det.  

    

Verksamheten behöver åtgärda  

Verksamheten behöver säkerställa att de äldre känner sig trygga på  

boendet och att de känner förtroende för personalen. Arbetet med 

att öka nöjdheten med mat och måltidssituationen bör prioriteras. 

Uppföljning huruvida  vidtagna åtgärder gett resultat kommer att 

göras samband med att resultatet av 2019 års brukarundersökning 

redovisas, vid äldreförvaltningens kvalitetsobservationer och vid 

nästkommande verksamhetsuppföljning.  

  

Uppföljningen är gjord av:   

Annika Ekengren utredare, Marita Johansson Mas och Sofia 

Johansson beställarchef från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. 

Uppföljningsunderlag  

• Verksamhetsuppföljning 19 mars 2019.  

• Brukarundersökning maj 2018  

• Kvalitetsuppföljning på individnivå mars 2019  
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