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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Stockholm sjukhem 
Regiform: privat 

Inriktning: Somatisk och demens 

Antal lägenheter: 81 

 

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. 

 
Stockholm sjukhem ligger centralt på Kungsholmen, nära till Fridhems-

plans tunnelbana och bussar. Lokalerna är moderna och ljusa. 

I anslutning finns en park som inbjuder till utevistelse och promenader. 

 

 
Sammanfattande bedömning 
Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen är be-

dömningen att verksamheten uppfyller de krav som ställs och be-

döms därmed ha förutsättningar att ge en god vård och omsorg.  

Brukarundersökning visar på att verksamheten behöver tydliggöra 

vart de boende och anhöriga kan lämna synpunkter och klagomål 

och att de äldre mer kan påverka hur de vill planera sina insatser. 

 

Trygghet och säkerhet 

Den samlade bedömningen är att verksamheten erbjuder en trygg 

och säker vård och omsorg. Verksamheten har ett fungerande led-

ningssystem  för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

kvaliteten i verksamheten. Verksamheten gör riskbedömningar på 

verksamhetsnivå och på individnivå. Egenkontroller görs regelbun-

det för att följa upp att arbetet sker enligt fastställda rutiner och mål.   

En hög andel av personalen har utbildning, för att säkra kompeten-

sen har en kompetensutvecklingsplan tagits fram. Enheten doku-

menterar enligt SoL och HoS i Safe Doc och har sedan en tid till-

baka implementerat digital signering av läkemedel, vilket ökar sä-

kerhet att alla får sina läkemedel i tid.  

 

Verksamheten har bra rutiner för informationsöverföring mellan ar-

betspass och yrkeskategori vilket säkerställer att den äldre får de in-

satser han/hon har behov av. Varje boende har en egen kontaktman. 
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Stadens brukarundersökning visar en hög nöjdhet med utomhusmil-

jön, personalens bemötande och att det är lätt att träffa sjukskö-

terska. Måltiderna intas i den gemensamma matsalen som finns på 

varje plan och enligt individuppföljningen så tycker de äldre att ma-

ten smakar bra. Maten presenteras på en tavla intill matsalen och det 

finns två rätter att välja mellan.  

 

Enheten har rutiner för att förebygga och behandla undernäring och 

det finns tillgång till dietist. Egenkontroller av livsmedelshante-

ringen genomförs regelbundet.  

 

Resultat i brukarundersökningen visar på att de äldre behöver få in-

formation om vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål. 

Meningsfullhet och delaktighet 

Den samlade bedömningen är att verksamheten arbetar med att de 

äldre ska vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro. De arbetar 

aktivt med sin värdegrund 

 

Verksamheten behöver åtgärda 

För att ytterligare öka den äldres trygghet bör verksamheten se över 

hur de bättre kan ta tillvara den äldres önskemål om när de vill ha 

sina insatser samt informera bättre om vart man ska vända sig med 

synpunkter och klagomål. 

 

Uppföljningen är gjord av:  
Ulrika Dahnell och Christina Egerbrandt på Kungsholmens stads-

delsförvaltning i februari 2019.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning Nov 2017 (strukturkvalitet) 

 Brukarundersökning mars-maj 2018 (resultatkvalitet) 

 Kvalitetsuppföljning på individnivå Dec 2018 (resultatkvali-

tet) 

 Inspektion  ÄF dec 2018 (struktur- och processkvalitet) 

 

 

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/

