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Bedömning av verksamhetens kvalitet  

Bejtona vård- och omsorgsboende  2019 

Regiform: Privat 

Inriktning: Demens och soma, arabisk inriktning 

Antal lägenheter: 17 varav 8 är demens och 9oma   

 

Sammanfattande bedömning  

Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen samt 

intervjuer med verksamhetschef, kvalitetschef/mas 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 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.   

Nittio procent av vårdpersonal har  adekvat bildning, huvudparten 

är undersköterska och de allra flesta behärskar något av språken 

persiska, arabiska och kurdiska. 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 kost som är vanligt 

förekommande inom arabisk och kurdisk kultur.  Verksamheten har 

tillgång till specialkompetens inom kost- och nutritionsfrågor vid 

behov genom att dietistkompetens finns att konsultera. De äldre är i 

hög grad involverade i de rätter som serveras. Alternativa rätter till 

lunch och middag. Måltiderna är gemensamma men möjlighet finns 

att äta enskilt i sin lägenhet. 

Verksamheten har regelbundna teammöten (omvårdnadsmöten) 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 är införstådda med hur de ska arbeta kring den enskilda 

boenden.   

Klara rutiner finns för överrapportering mellan yrkeskategorier och 

arbetspass så att viktig information om de enskilda boende överförs 

till berörd personal.  

Inget resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning om vad de 

äldre tycker om äldreomsorgen för 2018 finns för Bejtona. Detta 

beror antingen på för få svarande eller på att Bejtona är relativt 

nyetablerat i Akalla, har tidigare funnits i Tensta och då med färre 

platser.  

Kvalitetsobservationer genomfördes i maj 2017 då verksamheten 

låg i Tensta. Då lyftes styrkor som en kunnig och engagerad 

personal, bra samarbete mellan yrkeskategorier, hemlagad 

mellanösternmat av god kvalitet, bra gruppaktiviteter, personalens 

språkkunskaper, familjär och trygg miljö och en ren och fräsch 

enhet. Dessa styrkor har bevarats.  

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. 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. 

Aktiviteterna är i hög grad präglade av de boendes etniska ursprung 

och intresse. Veckosluten inleds alltid med någon typ av festlighet, 

sommartid ofta grillning. 

 

Som utvecklingsområden i kvalitetsobservationrapporten från 2017 

finns att ha mer sysselsättning för de äldre som uppmuntrar till egen 

aktivitet samt att utöka individanpassade aktiviteter. 

 

Vid uppföljningen berättade ledningen att de boende inte är så 

intresserade av sedvanlig sysselsättning som ofta anordnas på 

äldreboenden. De vill gärna vila på eftermiddagarna istället för att 

aktiveras, många tycker det är för kallt att vara ute och tackar nej 

till erbjudande om utevistelse. De flesta är inte roade av utflykter 

och följer sällan  med på de bussturer som verksamheten anordnar 

varje vecka. De vill fika, umgås med medboende och anhöriga, titta 

på tv-program från hemländerna, lyssna på musik och dansa, äta 

god traditionell mat från hemländerna och delta i festligheter.  

Verksamheten har anpassat sig väl utifrån detta. 

   



  

  

Verksamheten behöver åtgärda  

Inget speciellt som behövde åtgärdas kunde observeras. Fortsatt 

arbete för att bibehålla  och ytterligare utveckla en god verksamhet. 

  

Uppföljningen är gjord av:   

Annika Ekengren utredare, Linda Lantz utredare och Marita 

Johansson Mas  från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. 

Uppföljningsunderlag  

• Verksamhetsuppföljning 21 maj 2019. 

• Kvalitetsobservationsrapport från maj 2017. 
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