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Magdalenagårdens vård- och
omsorgsboende
Fakta om verksamheten Magdalenagårdens vårdoch omsorgsboende
Namn och adress

Magdalenagårdens vård- och
omsorgsboende
Timmermansgatan 27,
118 55 Stockholm

Verksamhet

Särskilt boende enligt 5 Kap. 5 §
Socialtjänstlagen

Driftsform

Entreprenad avtalstid 2013-11-01
– 2015-10-30 med möjlighet till
förlängning två gånger två år

Avtalspart

Vardaga Äldreomsorg AB

Förestår/verksamhetschef

Britt-Inger Benhajji

Målgrupp och antal

Magdalenagården har 42
lägenheter med demensinriktning
och 24 lägenheter med somatisk
inriktning

Antal anställda

63 anställda motsvarande 56,44
årsarbetare

Metod för uppföljningen
 Besök i verksamheten har genomförts av Britt-Marie
Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska och Ninnie
Jonsson avdelningscontroller 21, 22, 28 oktober och 15
november 2013 samt uppföljningsbesök tillsammans med
enhetens ledning och gruppchefer den 19 november.







Dialog med verksamhetschef, sjuksköterskor och
omvårdnadspersonal.
Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner.
Kontroll av personalförteckning/täthetsscheman har gjorts
genom granskning av bemanningsschema 2013.
Dialog med företrädare från beställarenheten.
Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och
Bolagsverket.
Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och
fakturaunderlag
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Verksamhet
Magdalenagården drivs sedan 2010-11-01 av Carema
Äldreomsorg AB, som efter namnbyte under 2013 heter
Vardaga Äldreomsorg AB. Vardagas verksamhetsidé, Den
Goda Dagen, genomsyras av ett förhållningssätt som utgår
från ett kundperspektiv.
Tillgänglighet, lokaler och inventarier
Lägenheterna på Magdalenagården är fördelade på sex
våningsplan. Det översta våningsplanet har endast sex
lägenheter och är utrustat med en stor altan vilken kan
användas även av boende från de andra våningsplanen.
Boendet kan även disponera den lilla innergården som tillhör
fastigheten. Fastighetsägaren Micasa har under året
genomfört invändiga renoveringar. Parkettgolven i samtliga
vardagsrum har slipats och golv och inredning i köken bytts
ut.
Boende på Magdalenagården
Majoriteten, 52 personer, av de boende på Magdalenagården
är södermalmsbor. Ett par personer kommer från andra
kommuner och resterande från stadens övriga stadsdelar. I
snitt har drygt två personer under året stått i kö till
Magdalenagården.
Brukarundersökning
Svarsfrekvensen på stadens brukarundersökning är alltjämt låg
för Magdalenagården med 43 % jämfört med staden totalt som
är 60 %. Ett utvecklingsområde är att uppmuntra de boende
och deras anhöriga att besvara enkäten så att svarsfrekvensen
blir bättre. Enhetens resultat för 2013 visar på höga värden vad
gäller ”personalen bemöter mig på ett bra sätt, jag är nöjd med
mitt boende, jag känner mig trygg i mitt boende och maten
smakar bra”. Helhetsomdöme index för Magdalenagården är
90 % jämfört med staden totalt som har 86 %.
Förvaltningens beställarenhet för äldre genomför personliga
individuppföljningar med snarlika intervjufrågor. Resultaten
från dessa frågor visar på en hög nöjdhetsgrad. Utifrån skala
från 1= aldrig till 4=alltid är resultatet för Magdalenagården
3,8.
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Brukarinflytande/delaktighet/självständighet
På Magdalenagården har alla boende både en ordinarie och en
vice kontaktman. Det finns en lokal rutin kring vad
kontaktmannaskapet innebär. Kontaktmannen ansvarar bland
annat för att en aktuell genomförandeplan finns upprättad
utifrån den enskildes behov och önskningar. I de fall de äldre
inte själva har förmågan kvar att ha kontakt med sina anhöriga
hjälper kontaktmannen till att upprätthålla den kontakten. På
enheten finns ett anhörigråd som verksamhetschefen kallar till
möte en gång i kvartalet.
Avvikelse
Alla avvikelser hanteras via Vardagas kvalitetssystem
Qualimax. Synpunkts- och klagomålsblanketter sitter väl
synliga vid entrén till respektive våningsplan. Under året har
stadsdelsförvaltningen fått in ett klagomål som rört
Magdalenagården. Någon lex Sarah eller lex Maria har inte
anmälts under året
SoL- dokumentation
Genomförandeplaner finns för alla och all löpande
dokumentation sker i ParaSol. Dokumentationen har
utvecklats sedan föregående verksamhetsuppföljning.
Hälso- och sjukvård
Dokumentation
Resultatet av granskningen visar att den i stort fyller de krav
som krävs på en god och säker journalföring.
En förbättring som enheten bör arbeta med är processtänkande
i arbetet med planer för identifierade risker och
omvårdnadsproblem.
Något som enheten måste arbeta med är att journalvård ingår
även inom dokumentationsområdet. Vid uppföljningstillfället
fanns det alltför många pågående journaler i förhållande till
antal boende på enheten.
Läkemedel
All personal har delegering för överlämnande av läkemedel.
Riskbedömningar
Regler finns för att erbjuda den boende riskbedömningar
avseende risk för fall, undernäring och trycksår.
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Personal- och kompetensförsörjning
Majoriteten av medarbetarna har en adekvat utbildning. Tre av
omvårdnadspersonalen har endast vårdbiträdesutbildning.
Bemanningen följer gällande avtal. Genom stadens särskilda
medel till gruppboenden för personer med demenssjukdom har
verksamheten under året haft en utökad bemanning.
Avtal
Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen
framkommer att Vardaga äldreomsorg AB betalat skatter och
avgifter i tid. Årsredovisning och revisionsberättelse har
kontrollerats. Verksamheten drivs av rätt juridisk person.
Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga
anmärkningar finns vad gäller redovisade underleverantörer.
Verksamheten har rutiner för fakturahantering. Vardaga
äldreomsorg AB och anlitad underleverantör bedöms ha goda
ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den
tid som avtalet gäller.
Utvecklingsarbete
Under året har ett utvecklingsarbete pågått med att få alla
medarbetare mer aktiva i att rapportera avvikelser och att
utveckla den sociala dokumentationen. Under 2014 kommer
dessa frågor att ha en fortsatt prioritet. Inplanerat är också
hygienobservationer i syfte att kunskapen i vårdhygien ska bli
än bättre.
Förvaltningens samlade bedömning om
Magdalenagården
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller de krav
som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning,
föreskrifter, stadens riktlinjer och avtal.
För utveckla verksamheten 2014 behöver Magdalenagården
öka kvaliteten dels på frågor med låga resultat
i brukarundersökningen 2013, dels arbeta för att öka
svarsfrekvensen för att få ett mer tillförlitligt resultat.
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Sjöstadsgårdens vård- och
omsorgsboende
Fakta om verksamheten Sjöstadsgårdens vård- och
omsorgsboende

Södermalms
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg

Namn

Sjöstadsgårdens vård- och
omsorgsboende

Adress

Aktergatan 17-19
120 66 Stockholm

Verksamhet

Särskilt boende enligt 5 Kap. 5 §
Socialtjänstlagen

Driftsform

Entreprenad, avtalstid 2012-1101 - 2014-10-30 med möjlighet
till förlängning i två gånger två år.

Avtalspart

Vingslaget Omsorgs AB

Förestår/verksamhetschef

Kirsten Ytterberg, (gruppboenden
för personer med
demenssjukdomar) och Sanna
Schedin (somatisk inriktning)

Målgrupp och antal

Sjöstadsgården har 32
lägenheter som är gruppboenden
för personer med
demenssjukdomar och 27
lägenheter med somatisk
inriktning

Antal anställda

62 anställda motsvarande 54,04
årsarbetare

Metod för uppföljningen
 Besök i verksamheten av MAS Britt-Marie Johansson och
avdelningscontroller Christina Amundberg
 Datum för besöken i verksamheten är 14 juni oanmält
besök kväll och natt, 8 juli oanmält besök dagtid och 7
november 2013 anmält uppföljningsbesök med ledning
och medarbetare
 Dialog med vikarierande verksamhetschef Mia Ivarsson
för verksamhetschefen Kirsten Ytterberg
(demensinriktning), och vikarierande verksamhets chef
Helena Laux för Sanna Schedin (somatisk inriktning),
hälso- och sjukvårdspersonal, omvårdnadspersonal och
boende
 Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner.
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Kontroll av personalförteckning/täthetsscheman
Dialog med företrädare från beställarenheten
Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och
Bolagsverket
Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och
fakturaunderlag

Verksamhet
Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende erbjuder service,
omvårdnad och vård dygnet-runt i social gemenskap och med
aktiviteter av olika slag enskilt och i grupp. Vingslaget
Omsorgs AB:s värdegrund är hämtad från en humanistisk
människosyn. De strävar efter att bemöta varje boende med
värdighet, integritet och respekt. Huvudmetoderna för
verksamheten är personcentrerad omvårdnad, validation,
reminiscens och taktil massage. Utevistelser, promenader och
besök i affärer och serviceställen prioriteras och uppskattats av
de boende. En särskild kulturarbetare anordnar aktiviteterna
tillsammans med arbetsterapeut och omvårdnadspersonal för
att kunna erbjuda mer innehåll i vardagen.
Omvårdnadspersonalen speglar årstiderna, vardag och helgdag
med matsedlar och i gemensamhetsutrymmen för att öka den
enskildes igenkänning och trygghet.
Tillgänglighet, lokaler och inventarier
Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende är beläget i
Hammarby Sjöstad. Det består av fyra våningar och har
rymliga gemensamma ytor. Tre våningar har två kök och
vardagsrum för åtta boende i varje grupp. Den fjärde våningen
är mindre med elva lägenheter och har ett kök och
vardagsrum. Hela huset ger ett ljust och luftigt intryck. I de
två översta våningarna bor äldre med i huvudsak somatiska
sjukdomar och på de två nedre våningarna finns fyra
gruppboenden för personer med demenssjukdomar.
Gruppboendena har viss reminiscensinredning.
Lägenheterna är olika stora och alla är förhållandevis rymliga.
Det finns balkonger till vissa lägenheter och gemensam större
för alla på boendeenheten i anslutning till vardagsrummet och
köket. Sjöstadsgården har också en egen uteplats på gården.
Den innehåller planteringar som inspirerats av Sinnenas
trädgård1.

1

En terapeutisk trädgård tillhörande äldreboende inom Sabbatsbergsområdet i
Stockholm.
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Boende på Sjöstadsgården
På Sjöstadsgården kommer två tredjedelar av de boende från
Södermalm. De flesta som kommer från andra stadsdelar
kommer från de södra stadsdelarna. Beläggningen under det
gångna året har varit i stort sett 100 %. Det har varit i
genomsnitt totalt 10 personer i kö till de olika inriktningar på
boendet utom under andra kvartalet då ingen kö fanns.
Brukarundersökning
Sjöstadsgården har i stadens brukarundersökning för 2013 en
svarsfrekvens på 49 %. Det är betydligt lägre än föregående år
och stadens genomsnitt. Resultaten i brukarundersökningen är
något bättre än stadens genomsnitt i de flesta variablerna. En
markant förbättring har skett av året resultat gällande
utevistelser och aktiviteter. Några av Sjöstadsgårdens resultat
är något lägre än de fick för 2012 exempelvis måltiderna,
trygghet och att få välja tid för sänggående.
Beställarenheten för äldre gör individuppföljning. Det samlade
resultatet för Sjöstadsgården är något lägre än genomsnittet.
De bästa resultaten finns på bemötande och trygghet.
Vingslaget Omsorgs AB gör egna brukarundersökningar
gällande nöjdhet med måltiderna för att säkra att de boendes
egna uppfattningar i samband med måltiden. Resultaten från
dessa är hög nöjdhet med maten som erbjuds.
Sjöstadsgården har genomsnittliga resultat från
Socialstyrelsens öppna jämförelser från 2012. Några resultat
finns ej på boendenivå från 2013-års rikstäckande
undersökning.
Brukarinflytande/delaktighet/självständighet
På Sjöstadsgården anordnas anhörigträffar för att fångar upp
deras erfarenheter och synpunkter på verksamhetsinnehållet.
Huvudmetoden på Sjöstadsgården är personcentrerad
omvårdnad eller individuellt utformat stöd. Alla boende har
genomförandeplaner som följs upp minst fyra gånger per år.
Anhöriga bjuds in till anhörigmöten för information och
samverkan med boendet. Sjöstadsgårdens enheter för personer
med somatiska sjukdomar har skapat ett boenderåd för att
tydligare och mer strukturerat fånga upp de boendes olika
önskemål om inriktning och innehåll. Resultaten från
individuppföljning, brukarenkäter och få klagomål talar också
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för att de boende har delaktighet och självständighet på
Sjöstadsgården.
Avvikelse
Synpunkts- och klagomålsblanketter sitter väl synliga vid
entrén till respektive våningsplan. Förvaltningen har erhållit
ett klagomål på Sjöstadsgården under året. Samtliga avvikelser
från socialtjänstens område visas upp vid uppföljningsbesöket.
De är åtgärdade i varje enskilt ärende och behandlade i
kvalitetsgruppen.
Sjöstadsgården har haft en lex Sarah-händelse under 2013
gällande en boende som ramlade ur sängen. Den är utredd och
åtgärdad av Vingslaget Omsorgs AB och rapporterad till
förvaltningen. På Sjöstadsgården var rapportskyldigheten om
lex Sarah känd av personalen.
Vingslaget Omsorgs AB håller på och vidareutvecklar sina
rutiner till processer enligt den nya föreskriften SOSFS 2011:9
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Kvalitetsrapport är lämnad till förvaltningen.
SoL- dokumentation
Vid dokumentationsgranskning framkommer att samtliga
boende har genomförandeplaner. De följs upp minst var tredje
månad och förändrats i förhållande till den enskildes behov.
Boendet för all löpande dokumentation i Parasol-systemet. De
löpande anteckningarna innehåller även uppgifter om uppdrag
eller samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal.
Hälso- och sjukvård
Dokumentation
Resultatet av granskningen visar att den uppfyller de krav som
krävs på en god och säker journalföring.
En rekommendation till enheten som de bör arbeta med är
processtänkande i arbetet med planer för identifierade risker
och omvårdnadsproblem.
MAS rutiner och lokalt anpassade rutiner
Företaget har tagit fram bra HSL rutiner som enheten arbetar
aktivt med att anpassa lokalt.
Läkemedel
All personal har delegering för överlämnande av läkemedel.
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Riskbedömningar
Regler finns för att erbjuda den boende riskbedömningar
avseende risk för fall, undernäring och trycksår.
Personal- och kompetensförsörjning
Vingslaget Omsorgs AB har ändrat i ledningsorganisationen
till två enhetschefer en ansvarig för de somatiska enheterna
och en för enheterna med demenssjukdomar.
Ledningspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal har
högskoleutbildning. Omvårdnadspersonalen har den
kompetens som krävs och får fortlöpande
kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och enligt
SOSFS 2011:12. Nästan all omvårdnadspersonal har
undersköterskeutbildning. De få som inte har
undersköterskekompetens har påbörjat utbildning för att bli
det. En undersköterska har utbildat sig till Silviasyster. Årets
vidareutbildningar har bland annat varit Vingslaget Omsorgs
AB:s profilutbildningar reminiscens, validation, och taktil
massage. Vingslaget Omsorgs AB har som mål att de flesta
medarbetarna ska ha gått dessa utbildningar.
Bemanningen följer avtalet. Boendet har utökat bemanningen
på eftermiddag, kväll och helgförmiddagar med stadens
särskilda medel till gruppboenden för personer med
demenssjukdomar.
Avtal
Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen
framkommer att Vingslaget Omsorgs AB betalat skatter och
avgifter i tid. Årsredovisning och revisionsberättelse har
kontrollerats. Verksamheten drivs av rätt juridisk person.
Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga
anmärkningar finns vad gäller redovisade underleverantörer.
Verksamheten har rutiner för fakturahantering. Vingslaget
Omsorgs AB och anlitad underleverantör bedöms ha goda
ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den
tid som avtalet gäller.
Förvaltningen har i regelbundna uppföljningsmöten med
Vingslaget Omsorgs AB följt upp att entreprenörens
åtaganden och mervärden fullföljs enligt en av parterna
överenskommen handlingsplan.
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Utvecklingsarbete
Vingslaget Omsorgs AB har under det senaste året skrivit
kvalitetsrapporter för de två inriktningarna på boendet. De har
vidareutvecklat den sociala dokumentationen, aktiviteterna i
boendet, justerat i bemanningen i förhållande till de boendes
behov och förbättrat måltidsordningen. De har köpt in särskilt
porslin som underlättar vid synskada och kognitiva problem.
De har också satsat på att all omvårdnadspersonal ska ha
undersköterskekompetens och har lagt ett utbildningsprogram
som kommer att sträcka sig till 2014. Nästa år kommer
Sjöstadsgården att arbeta med värdegrundsfrågor, ha en
värdegrundsutbildning i studiecirkelform, förbättra
teamarbetet och utveckla vårdteam kring varje boende. En
kontaktmannautbildning är planerad att genomföras. De
kommer också att se över rutiner och mötesstrukturer bl. a. i
förhållande till det nya kvalitetsledningssystemet.
Förvaltningens samlade bedömning om
Sjöstadsgården
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller de krav
som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning,
föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.
För utveckla verksamheten 2014 behöver Sjöstadsgården
öka kvaliteten dels på frågor med låga resultat
i brukarundersökningen 2013, dels arbeta för att öka
svarsfrekvensen för att få ett mer tillförlitligt resultat.
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Sofiagårdens vård- och omsorgsboende
Fakta om verksamheten Sofiagårdens vård och
omsorgsoboende

Södermalms
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg

Namn

Sofiagårdens vård- och
omsorgsboende

Adress

Erstagatan 34, 116 36 Stockholm

Verksamhet

Särskilt boende enligt 5 kap. 5 §
Socialtjänstlagen

Driftsform

Entreprenad, avtalstid 2012-1101 - 2014-10-30 med möjlighet
till förlängning i två gånger två år.

Avtalspart

Vingslaget Omsorgs AB

Förestår/verksamhetschef

Maj-Lis Johansson (somatisk
inriktning) och Gunilla Flodin
(gruppboenden för personer med
demenssjukdomar)

Målgrupp och antal

Sofiagården har 30 lägenheter
med inriktning demenssjukdom
och 20 lägenheter med somatisk
inriktning

Antal anställda

64 anställda motsvarande 48,43
årsarbetare

Metod för uppföljningen
 Besök i verksamheten av MAS Britt-Marie Johansson och
avdelningscontroller Christina Amundberg
 Datum för besöket har varit 26 juli oanmält kväll och natt,
8 augusti 2013 oanmält dagtid och 6 november 2013
anmält uppföljningsbesök med ledning och medarbetare.
 Dialog med verksamhetscheferna Maj-Lis Johansson och
Gunilla Flodin, hälso- och sjukvårdspersonal,
omvårdnadspersonal och boende
 Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner.
 Kontroll av bemanningsscheman
 Dialog med företrädare från beställarenheten
 Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och
Bolagsverket
 Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och
fakturaunderlag
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Verksamhet
Sofiagårdens vård- och omsorgsboende erbjuder service,
omvårdnad och vård dygnet-runt i social gemenskap och med
aktiviteter av olika slag enskilt och i grupp. Vingslaget
Omsorg AB:s värdegrund är hämtad från en humanistisk
människosyn. De strävar efter att bemöta varje boende med
värdighet, integritet och respekt. Huvudmetoderna för
verksamheten är personcentrerad omvårdnad, validation,
reminiscens och taktil massage.
Sofiagården har de senaste åren arbetat målmedvetet med att
bygga upp en variation av aktiviteter inomhus och ute för att
kunna erbjuda mer innehåll i vardagen. En kulturarbetare och
arbetsterapeut utvecklar och samordnar aktivitetserbjudanden
tillsammans med omvårdnadspersonal.
Omvårdnadspersonalen försöker också spegla årstiderna,
vardag och helgdag med matsedlar och i
gemensamhetsutrymmen för att öka den enskildes
igenkänning och trygghet.
Tillgänglighet, lokaler och inventarier
Sofiagården är beläget centralt på Södermalm i en äldre men
renoverad fastighet nära Vitabergsparken. Boendet består av
fem våningar. På de två översta finns lägenheter för äldre med
somatiska sjukdomar och på de tre nedre våningarna är det
gruppboenden för personer med demenssjukdomar. Samtliga
våningar har gemensamhetslokaler som består av kök,
matrum, två vardagsrum och fransk balkong. Sofiagården har
också en större samlingslokal i bottenvåningen för hela
boendet som de använder för aktiviteter, samkväm och
anhörigmöten. Hela boendet är fullvärdigt, tillgängligt och
funktionellt utformat. En successiv renovering av
gemensamhetslokalerna har startats av fastighetsägaren.
Boende på Sofiagården
De flesta boende, cirka 75 %, på Sofiagården kommer från
Södermalm. Sofiagården har i stort sätt varit fullbelagt under
hela 2013. Kön under första halvåret har varit ett fåtal till
inriktning demenssjukdomar men runt fem till somatisk
inriktning. Under andra halvåret har det varit omvänt med runt
tio i kö till demensinriktning och allt färre till somatisk
inriktning.
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Brukarundersökning
Stadens årliga brukarenkät har en genomsnittlig svarsfrekvens
på 60 % och Sofiagården har en lägre med 50 % men
marginellt högre än 2012.
Få resultat är något bättre än stadens genomsnitt. Det är
bemötande och hur hjälpen ska utföras. Trygghet upplevs lika
högt av de svarande som stadens genomsnitt. Lägre resultat än
stadens genomsnitt har variablerna påverkansmöjlighet av
vardagen, måltiderna, tillgänglighet, ändamålsenliga möbler,
gemensamhetsrummens städning, aktiviteter, uppstigning,
sänggående och personlig omvårdnad.
Beställarenheten för årliga individuppföljningar där de
intervjuar den boende om hur de upplever sin tillvaro på
boendet. Sofiagården har något högre värden på flertalet
variabler än genomsnittet. De har högsta värdet på möjlighet
att säga till att något inte är bra. Högt värde har också
bemötande, måltiderna och möjlighet att kunna röra sig på
boendet.
Vingslaget Omsorgs AB gör egna brukarundersökningar
gällande nöjdhet med måltiderna för att säkra att de boendes
egna uppfattning i samband med måltiden. Resultaten från
dessa är hög nöjdhet med maten som erbjuds.
Sofiagården har genomsnittliga resultat från Socialstyrelsens
öppna jämförelser från 2012.
Brukarinflytande/delaktighet/självständighet
På Sofiagården är de boende med och bestämmer vilka
maträtter som ska beställas av lunch- och
middagsleverantören. Ledningen anordnar både boendeträffar
och anhörigmöten för att få synpunkter från de boende och
deras företrädare gällande verksamhetsinnehåll.
Resultaten från dokumentationsgranskning,
brukarundersökningar, individuppföljning och få klagomål
talar också för att de boende har delaktighet och
självständighet på Sofiagården.
Avvikelse
Synpunkts- och klagomålsblanketter sitter väl synliga vid
entrén till respektive våningsplan. Förvaltningen har under
året fått in två klagomål från anhöriga gällande bristande
information och synpunkt på omvårdnad. Dessa har utretts och
besvarats av ledningen. På uppföljningsmöte görs genomgång
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av avvikelser. Redovisning görs av att de är åtgärdade av
ledningen. I samtal med personalen uppger de att lex Sarah är
välkänd och att de talar med chefen om det skulle vara något.
Vingslaget Omsorgs AB håller på och vidareutvecklar sina
rutiner till processer enligt den nya föreskriften SOSFS 2011:9
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Kvalitetsrapport är lämnad till förvaltningen.
SoL dokumentation
Genomförandeplaner finns för alla boende och viss löpande
dokumentation sker i parasol. Annan löpande dokumentation
förs på papper. Sofiagården uppmanas att föra all löpande
dokumentation i parasol för att uppnå överblick och säkerhet i
den löpande dokumentationen. Genomförandeplanerna
innehåller den boendes personliga behov, önskemål och
livsstil. De har följts upp minst var tredje månad och
förändrats i förhållande till den enskildes behov.
Hälso- och sjukvård
Dokumentation
Resultatet av granskningen visar att den inte fullt ut uppfyller
de krav som krävs på en god och säker journalföring.
Dokumentation/uppgifter som är nödvändig för den dagliga
hälso- och sjukvården har i en del fall upprättats alltför sent.
En rekommendation till enheten som de bör arbeta med är
processtänkande i arbetet med planer för identifierade risker
och omvårdnadsproblem.
MAS rutiner och lokalt anpassade rutiner
Företaget har tagit fram bra HSL rutiner som enheten arbetar
aktivt med att anpassa lokalt.
Läkemedel
All personal har delegering för överlämnande av läkemedel.
Riskbedömningar
Regler finns för att erbjuda den boende riskbedömningar
avseende risk för fall, undernäring och trycksår.
Personal- och kompetensförsörjning
Vingslaget Omsorgs AB har ändrat i ledningsorganisationen
till två enhetschefer, en ansvarig för de somatiska enheterna
och en för enheterna med demenssjukdomar.
Ledningspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal har
högskoleutbildning. Vingslaget Omsorgs AB har ett
utvecklingsarbete med målet att all omvårdnadspersonal ska
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ha undersköterskekompetens om ett drygt år. En
undersköterska har utbildat sig till äldrepedagog. Årets
vidareutbildningar har bland annat varit Vingslaget Omsorgs
AB:s profilutbildningar reminiscens, validation, och taktil
massage. Omvårdnadspersonalen har den kompetens som
krävs och får fortlöpande kompetensutveckling utifrån
verksamhetens behov och enligt SOSFS 2011:12.
Boendet har utökat bemanningen med stadens särskilda medel
till gruppboenden för personer med demenssjukdomar.
Avtal
Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen
framkommer att Vingslaget Omsorgs AB betalat skatter och
avgifter i tid. Årsredovisning och revisionsberättelse har
kontrollerats. Verksamheten drivs av rätt juridisk person.
Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga
anmärkningar finns vad gäller redovisade underleverantörer.
Verksamheten har rutiner för fakturahantering. Vingslaget
Omsorgs AB och anlitad underleverantör bedöms ha goda
ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den
tid som avtalet gäller.
Vid den årliga uppföljningen av avtalet och dess mervärden
framkommer att Vingslaget Omsorgs AB följer avtalets
mervärden och åligganden.
Utvecklingsarbete
Sofiagården har under det gångna året arbetat med att
vidareutveckla måltiderna för de boende enligt företagets
måltidskoncept med skillnad på vardag och helgdag och
mellanmål med varierande inslag. De har köpt in särskilt
porslin som underlättar vid synskada och kognitiva problem.
De har också arbetat vidare med att förbättra innehållet
genomförandeplanerna.
Nästa års utvecklingsarbete kommer att inriktas på att
fullfölja kompetensutvecklingsplanerna samt utbildning i
kontaktmannaskap och värdegrund.
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Förvaltningens samlade bedömning om
Sofiagårdens vård- och omsorgsboende
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller de krav
som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning,
föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.
För utveckla verksamheten 2014 behöver Sofiagården
öka kvaliteten dels på frågor med låga resultat
i brukarundersökningen 2013, dels arbeta för att öka
svarsfrekvensen för att få ett mer tillförlitligt resultat.
Därutöver behöver verksamheten förbättra HSLdokumentation och löpande social dokumentation.
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Vindragarens vård- och omsorgsboende
Fakta om verksamheten Vindragaren
Namn

Vindragarens vård- och
omsorgsboende

Adress

Vindragarvägen 16, 117 50
Stockholm

Verksamhet

Särskilt boende enligt 5 Kap. 5 §
Socialtjänstlagen

Driftsform

Entreprenad, avtalstid 2013-10-01 2015-09-30

Avtalspart

Vingslaget Omsorgs AB

Förestår/verksamhetschef

Siv Hammarström

Målgrupp och antal

Vindragaren har 34 lägenheter med
inriktning demenssjukdomar

Antal anställda

39 anställda motsvarande 34,0
årsarbetare

Metod för uppföljningen
 Besök i verksamheten av Britt-Marie Johansson MAS och
Christina Amundberg avdelningscontroller
 Datum för besöken i verksamheten är 31 maj kväll och
natt oanmält, 13 augusti dagtid oanmält och 4 november
2013 anmält uppföljningsbesök med ledning och
medarbetare.
 Dialog med verksamhetschef Siv Hammarström, hälsooch sjukvårdspersonal, omvårdnadspersonal och boende
 Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner.
 Kontroll av personalförteckning/täthetsscheman
 Dialog med företrädare från beställarenheten
 Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och
Bolagsverket.
 Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och
fakturaunderlag
Verksamhet
Vindragarens vård- och omsorgsboende erbjuder service,
omvårdnad och vård dygnet-runt i social gemenskap och med
aktiviteter av olika slag enskilt och i grupp. Vingslaget
Omsorg AB:s värdegrund är hämtad från en humanistisk
människosyn. De strävar efter att bemöta varje boende med
värdighet, integritet och respekt. Huvudmetoderna för
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verksamheten är personcentrerad omvårdnad, validation,
reminiscens och taktil massage. Vindragaren har arbetat aktivt
med att bygga upp en variation av aktiviteter ute och inomhus
för att kunna erbjuda mer innehåll i vardagen. En
kulturarbetare och arbetsterapeut samordnar detta
utvecklingsarbete. Omvårdnadspersonalen försöker också
spegla årstiderna, vardag och helgdag med matsedlar och i
gemensamhetsutrymmen för att öka den enskildes
igenkänning och trygghet.
Tillgänglighet, lokaler och inventarier
Totalt finns det 34 lägenheter på Vindragaren fördelat på
vardera två våningsplan i två byggnader inom Reimersuddes
seniorboende. Två hissar finns till varje boendeenhet.
Lägenheterna är rymliga och alla boende har egna balkonger.
Vindragaren har tillgång till gemensamhetsutrymmen i varje
boendeenhet. De är ett kombinerat kök, matvrå och sitthörna.
Vingslaget Omsorgs AB har inrett med för de boende
tidstypiska detaljer och prydnadssaker för att öka hemkänslan.
Boendet har också en större gemensamhetslokal i byggnadens
bottenvåning som är inredd enligt reminiscensmetoden. Den
används dagligen för olika aktiviteter. Till boendet hör också
en stor takterrass som de använder mycket under
sommartiden.
Boende på Vindragaren
Det bor ca 65 % södermalmsbor på Vindragaren. Vid
uppföljningstillfället bodde tolv personer från söder- och
västerstadsdelar. Vindragaren har haft full beläggning under
året. Det har varit kö till Vindragaren hela året. Kön har
bestått ca fem personer.
Brukarundersökning
Vindragaren har en svarsfrekvens på stadens
brukarundersökning från 2013 med 56 % vilket är något under
stadens genomsnitt. Vindragarens resultat ligger högre än
stadens genomsnittliga resultat och har gjort det under ett
flertal år. De resultat som har förbättrats särskilt sedan
föregående år är utevistelser, aktivitetsutbud och att maten
smakar bra. De resultat som har försämrats mest är
påverkansmöjligheten och mindre försämring har skett med
hur hjälpen utförs, bemötande nöjdhet och trygghet.
Beställarenheten för årliga individuppföljningar där de
intervjuar den boende om hur de upplever sin tillvaro på
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boendet. Resultaten är bättre än genomsnittet förutom trygghet
och utevistelse. Särskilt goda resultat är det på bemötande,
möjligheter att framföra synpunkter och klagomål, att de
boende får hjälp på rätt tid, har möjlighet att röra på sig och
hur maten smakar. Mindre positiva värden är det på
utevistelser och tiderna för måltiderna.
Vingslaget Omsorgs AB gör egna brukarundersökningar
gällande kosten och frågar de boende under måltiden för att
kunna fånga den boendes uppfattning om maten. Resultaten
från dessa är att de allra flesta uppskattar maten.
Socialstyrelsens öppna jämförelser anger att Vindragaren har
från 2012 har högre personaltäthet på hälso- och sjukvårdsoch omvårdnadspersonal än genomsnittet. Övriga resultat är
genomsnittliga.
Brukarinflytande/delaktighet/självständighet
Vingslaget Omsorg AB arbetar med brukarinflytande,
delaktighet och självständighet på flera olika sätt. De strävar
efter att ge en personcentrerad omvårdnad. Ett accepterande
och öppet bemötande är grunden enligt validation- och
reminiscensmetoderna. Att dessa metoder finns på boendet
framkommer tydligt genom dokumentationsgranskningen i
genomförandeplaner och den löpande sociala
dokumentationen. Anhörigas kunskaper om den boendes
behov tas till vara genom enskilda samtal och anhörigträffar.
Resultaten från individuppföljning, brukarenkäter,
dokumentationsgranskning och inga klagomål talar också för
att de boendes delaktighet och självständighet är god på
Vindragaren.
Avvikelse
Från Vindragarens boende eller anhöriga har det inte kommit
några klagomål under året. Vid uppföljningsmötet på boendet
görs genomgång av avvikelser. Redovisning görs av ledningen
att de är åtgärdade
Vindragarens vård- och omsorgsboende har haft en lex Sarahhändelse under 2013 gällande en boende som glömdes kvar på
toaletten i två timmar. Den är utredd och åtgärdad av
Vingslaget Omsorgs AB och rapporterad till förvaltningen. I
samtal med personalen uppger de att lex Sarah är välkänd och
att de talar med chefen om det skulle vara något.
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Vingslaget Omsorgs AB håller på och vidareutvecklar sina
rutiner till processer enligt den nya föreskriften SOSFS 2011:9
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Kvalitetsrapport är lämnad till förvaltningen.
SoL-dokumentation
Den sociala dokumentationen är väl utvecklad på
Vindragarens vård- och omsorgsboende. Den boendes
önskemål, tolkat behov eller anhörigas information om
personlig service, omvårdnad och vård finns tydligt antecknad
i genomförandeplanerna. Även livsstilsvanor och dygnsrytm
anges för att den boende ska få bevara sina vanor och känna
välbefinnande. Planerna har följts upp minst var tredje månad
och förändrats i förhållande till den enskildes behov.
Hälso- och sjukvård
Dokumentation
Resultatet av granskningen visar att den uppfyller de krav som
krävs på en god och säker journalföring.
En rekommendation till enheten som de bör arbeta med är
processtänkande i arbetet med planer för identifierade risker
och omvårdnadsproblem.
MAS rutiner och lokalt anpassade rutiner
Företaget har tagit fram bra HSL rutiner som enheten arbetar
aktivt med att anpassa lokalt.
Läkemedel
All personal har delegering för överlämnande av läkemedel.
Riskbedömningar
Regler finns för att erbjuda den boende riskbedömningar
avseende risk för fall, undernäring och trycksår.
Personal- och kompetensförsörjning
Ledningspersonal och hälso- sjukvårdspersonal har
högskoleutbildning. All omvårdnadspersonal har
vårdbiträdeskompetens. Vingslaget Omsorgs AB har ett
kompetensutvecklingsprogram för att all
omvårdnadspersonalen ska ha undersköterskekompetens. På
Vindragaren återstår det en omvårdnadspersonal som ännu
inte har det. Två personal har utbildningen till
demensvårdutvecklare genom yrkeshögskola. Samtlig
personal deltar i företagets fortbildningskurser om validation,
reminiscens och taktil massage. Det bedöms att personalen har
den kompetens som krävs och får fortlöpande
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kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och enligt
SOSFS 2011:12. Boendet har utökat bemanningen med
stadens särskilda medel till gruppboenden för personer med
demenssjukdomar.
Avtal
Vid kontroll med skatteverket och upplysningscentralen
framkommer att Vingslaget Omsorgs AB betalat skatter och
avgifter i tid. Årsredovisning och revisionsberättelse har
kontrollerats. Verksamheten drivs av rätt juridisk person.
Tecknad ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga
anmärkningar finns vad gäller redovisade underleverantörer.
Verksamheten har rutiner för fakturahantering. Vingslaget
Omsorgs AB och anlitad underleverantör bedöms ha goda
ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den
tid som avtalet gäller.
Vid den årliga uppföljningen av avtalet och dess mervärden
framkommer att Vingslaget Omsorgs AB uppfyller avtalets
mervärden och åligganden.
Utvecklingsarbete
Vindragaren har under ett flertal år arbetat systematisk med
kompetensutveckling och metodutveckling för att få till stånd
en god och personcentrerad omvårdnad för de boende. De har
vidareutvecklat och anpassat måltidsordningen och bland
annat köpt in särskilt porslin som underlättar vid synskada och
kognitiva problem. Vindragaren har bytt kostleverantör. Varm
lunch och middag levereras till varje måltid från restaurangen i
fastigheten. Det sociala innehållet i vardagen har utökats med
fler aktiviteter på enheten och i deras aktivitetslokal. Under
2013 har de särskilt satsat på att utveckla aktiviteter för
personer med omfattande demenssjukdom. Nästa års
satsningar blir kontaktmannautbildning och studiecirklar i hur
den nationella värdegrunden kan översättas till konkret
bemötande och omvårdnad på boendet.

Förvaltningens samlade bedömning om
Vindragarens vård- och omsorgsboende
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller de krav
som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning,
föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.
För utveckla verksamheten 2014 behöver Vindragaren
öka kvaliteten dels på frågor som har sämre resultat
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2013 jämfört med föregående års resultat
i brukarundersökningen, dels arbeta för att öka
svarsfrekvensen för att få ett mer tillförlitligt resultat.
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Vintertullens dagverksamhet
Fakta om Vintertullens dagverksamhet
Namn

Vintertullens dagverksamhet

Adress

Katarina Bangata 80
116 42 Stockholm

Verksamhet

Daglig verksamhet enligt 3 kap. 6
§ Socialtjänstlagen

Driftsform

Entreprenad med avtalstid 4
december 2011 - 31 januari 2015
och därefter möjlighet till
förlängning i två år samt två
gånger två år.

Avtalspart

KOSMO AB

Förestår/verksamhetschef

Helena Gille

Målgrupp och antal

Vintertullens dagverksamhet har
25 heltidsplatser och besöks av
50 deltidsgäster. Målgruppen är
äldre med behov av social
gemenskap.

Antal anställda

Fyra anställda motsvarande
3,4 åa (exklusive arbetsledning
och hsl-personal)

Södermalms
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg

Metod för uppföljningen
 Besök i verksamheten av MAS Britt-Marie Johansson och
avdelningscontroller Christina Amundberg.
 Datum för besöken har varit 18 mars, 1 augusti, 10
oktober, och 28 oktober 2013. De förstnämnda besöken
var oanmälda.
 Dialog har skett med verksamhetschefen Helena Gille
sjuksköterska, omvårdnadspersonal och gäster på
dagverksamheten.
 Kontroll av verksamhetens dokumentation ledningssystem
och rutiner.
 Kontroll av personaltäthet har gjorts vid besöken
 Dialog med företrädare från beställarenheten.
 Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och
Bolagsverket.
 Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och
fakturaunderlag
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Verksamhet
Vintertullens dagverksamhet drivs sedan 1 april 2012 av
Kosmo AB. Målet med Kosmos verksamhet är att alla äldre
ska få känna omtanke, gemenskap, trygghet, livsglädje och
värdighet. Verktygen för att nå målen är deras lednings- och
kvalitetssystem där de kontinuerligt följer upp att omsorgens
och vårdens kvalitet förverkligas. Metoderna är
funktionsbevarande arbetssätt, personcentrerad omsorg,
kontaktmannaskap och aktiviteter. Värdegrundsarbete bedrivs
med regelbunden reflektion.
Vintertullens dagverksamhet är öppen måndag till fredag
mellan kl. 09:00-15:00. Gästerna har turbundna resor för att
kunna åka dit. För att komma till Vintertullens dagverksamhet
krävs biståndsbeslut. Det beviljas för personer som behöver
social gemenskap, förhindra isolering i hemmet, stöd med
måltider och aktivering. Gästerna har beslut om
dagverksamhet från en dag per vecka till fem dagar per vecka.
Verksamheten erbjuder förmiddagskaffe, lunch som de äter i
restaurangen och eftermiddagskaffe. Där emellan varvas det
med olika aktiviteter i förhållande till den enskildes önskemål
och i olika mindre grupper. Utevistelser sker bland annat
genom promenader och kortare utflykter i närmiljön. De gör
även ibland några längre utflykter några under året.
Dagverksamheten har tillgång till egen uteplats, en gemensam
innegård och ett litet växthus att odla i. Aktiviteterna varierar
stort med nyhetsläsning, sång, musik, fysiska aktiviteter,
sällskapsspel och odling beroende på gästernas intressen och
önskemål. De sista åren har dagverksamheten utvecklat olika
aktiviteter kopplat till IT.
Tillgänglighet, lokaler och inventarier
Vintertullens dagverksamhet ligger i bottenvåningen
samlokaliserad med servicehus och vård- och omsorgsboende.
Alla entréer, hissar, restaurang och gemensamhetslokaler på
Vintertullen är tillgängliga för personer med
funktionsnedsättningar. Det finns anpassade toaletter i
dagverksamheten och i de gemensamma utrymmena. Det finns
tillgång till kök och mindre matrum, större samlingsrum och
en aktivitetsateljé. Personalen har ett eget arbetsrum.
Dagverksamheten har egen uteplats mot Blecktornsparken
men använder också den gemensamma innegården. Det finns
också en för hela huset gemensam gymnastiksal.
Dagverksamheten har tillgång till många olika
aktivitetsmaterial och en storbilds-tv som även används av
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boende i huset för biovisning och sport-TV när inte
dagverksamheten är öppen.
Gäster på dagverksamheten
Gästerna kommer i huvudsak från Södermalms
stadsdelsområde. Beläggningen och efterfrågan har varit god
under året. Antalet platser har utökats till 25. Vintertullen tog
över de sociala dagverksamhetsplatserna från Guldägget då
gästerna behövde turbundna resor och lokalerna tillät det.
Brukarundersökning
Vintertullens dagverksamhet har egna resultat från stadens
brukarundersökning. Svarsfrekvensen är 68 % och något
högre än genomsnittet i staden. Resultaten för samtliga
variabler är förhållandevis goda men något lägre än stadens
genomsnittliga resultat. Bemötande, trygghet, nöjdhet,
personals lyhördhet, aktiviteter och måltider har goda och
höga resultat. Något lägre resultat är det på att få påverka vilka
dagar och tider som gästen får vara på dagverksamhet.
Biståndsenheten följer upp ärendet årligen på individnivå när
den enskildes biståndsbeslut ska omprövas. Alla variabler
ligger på högsta nivå utom bemötande som ligger betydligt
lägre.
Brukarinflytande/delaktighet/självständighet
Brukarinflytandet och delaktigheten bedöms som god på
Vintertullens dagverksamhet dels genom brukarenkätens
resultat, inga klagomål och dokumentationskontroll men också
efter samtal med gästerna. De uppger att de trivs och att
personalen är lyhörd för gästernas önskemål. Aktivitetsgraden
och trivseln har varit god vid samtliga besök på
dagverksamheten. Nya aktiviteter har varit IT-aktiviteter och
en sångkör som de har tillsammans med boende från
Vintertullen. Vid vädret fint kan gästerna flytta ut med
kaffestunden. De är mycket i Blecktornsparken eller på
innegården.
Vintertullens förtroenderåd har representanter från gästerna på
dagverksamheten. De för fram synpunkter och önskemål bland
annat om innegården.
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Avvikelse
Några lex Sarah-händelser har inte förekommit. Förvaltningen
har inte fått in några klagomål från gästerna. De avvikelser
som förekommit har utretts och åtgärdats.
SoL-dokumentation
Dagverksamheten har arbetat med att vidareutveckla den
sociala dokumentationen betydligt och dokumenterar allt i
parasol. I den löpande dokumentationen skrivs
sammanfattande uppföljningar in för att säkra att den boendes
önskemål och synpunkter beaktas i kommande planering.
Hälso- och sjukvård
Vintertullens dagverksamhet är en dagverksamhet enligt 3 kap
6 § SoL. I sådan dagverksamhet har kommunen ansvar för de
hälso- och sjukvårdande inslagen enligt 18 § HSL.
Dokumentation
Ansvariga sjuksköterskor vid Vintertullens servicehus har
upprättat HSL journaler för dagverksamhetens pensionärer.
MAS rutiner och lokala rutiner
Företaget använder sig idag av Region Innerstadens
(Kungsholmens, Norrmalms, Södermalms och Östermalms
SDF) MAS/MAR regler. Det finns dock inte några lokalt
framtagna rutiner.

Personal- och kompetensförsörjning
Ledningspersonal för dagverksamheten har
högskolekompetens. Dagverksamheten har idag
verksamhetschefen för hela Vintertullen som chef. Från 2014
kommer de att få en egen enhetschef. Samtliga medarbetare i
dagverksamheten är vårdbiträden eller undersköterskor med
vidareutbildningar eller kurser i aktivering och
funktionsbevarande metoder. Personalen på dagverksamheten
söker själva aktivt efter kompetensutveckling och goda
exempel att studera. Medarbetarna på dagverksamheten har
arbetat där under många år och ett flertal av dess vikarier
återkommer och är kända för gästerna.
Avtal
Kosmo AB har uppfyllt sina mervärden i anbudet. Vid
kontroll med skatteverket och upplysningscentralen
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framkommer att Kosmo AB betalat skatter och avgifter i tid.
Verksamheten drivs av rätt juridisk person. Tecknad
ansvarförsäkring motsvarar angivna krav i avtal. Inga
anmärkningar finns vad gäller redovisade underleverantörer.
Verksamheten har rutiner för fakturahantering. Kosmo AB
och anlitade underleverantörer bedöms ha goda ekonomiska
förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet
gäller.
Äldreförvaltningens inspektionsenhet har följt upp
dagverksamhetens hälso- och sjukvårdsrutiner och
journalhantering. Inga anmärkningar fanns.
Utvecklingsarbete
På dagverksamheten har utvecklingsarbetet bestått av
utveckling av den sociala dokumentationen och nya
aktivitetserbjudanden till gästerna. En ny grupp gäster från
Activ Söder har också tagits emot.
Förvaltningens samlade bedömning om
Vintertullens dagverksamhet
Förvaltningen bedömer att Vintertullens dagverksamhet
uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande lagstiftning,
förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.
För utveckla verksamheten 2014 behöver Vintertullens
dagverksamhet öka kvaliteten på frågor med låga resultat
i brukarundersökningen 2013.
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Vintertullens servicehus
Fakta om verksamheten Vintertullens servicehus
Namn

Vintertullens servicehus

Adress

Katarina Bangata 80
116 42 Stockholm

Verksamhet

Särskilt boende enligt 5 Kap. 5 §
Socialtjänstlagen

Driftsform

Entreprenad med avtalstid 4
december 2011 - 31 januari 2015
och därefter möjlighet till förlängning i
två år samt två gånger två år.

Avtalspart

KOSMO AB

Verksamhetschef

Helena Gille och enhetschef Kajsa
Burlin

Målgrupp och antal

92 lägenheter

Antal anställda

41 anställda och 32,6 åa inkl.
receptionspersonal.

Metod för uppföljningen
 Besök i verksamheten av MAS Britt-Marie Johansson,
MAR och avdelningscontroller Christina Amundberg
 Besöken är gjorda 18 mars, 7-8 juni, 1 augusti, 3 oktober
och 28 oktober 2013. Samtliga besök var oanmälda utom
det sista.
 Dialog med verksamhetschef Helena Gille, enhetschef
Lotta Burlin, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast
medarbetare och boende i servicehuset.
 Kontroll av verksamhetens dokumentation ledningssystem
och rutiner.
 Kontroll av personalförteckning/täthetsscheman
 Dialog med företrädare från beställarenheten.
 Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och
Bolagsverket.
 Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och
fakturaunderlag

Södermalms
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg

Verksamhet
Vintertullens servicehus drivs sedan 1 april 2012 av Kosmo
AB. Målet med Kosmos verksamhet är att alla äldre ska få
känna omtanke, gemenskap, trygghet, livsglädje och
värdighet. Verktygen för att nå målen är deras lednings- och
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kvalitetssystem där de kontinuerligt följer upp att omsorgens
och vårdens kvalitet förverkligas. Metoderna är
funktionsbevarande arbetssätt, personcentrerad omsorg
kontaktmannaskap och aktiviteter. Värdegrundsarbete bedrivs
med regelbunden reflektion.
Servicehusets personal ger den enskilde service, stöd och
ledsagning enligt personliga biståndsbeslut fattade av den
stadsdelsförvaltning som beställer biståndet. Samtliga boende
har också som grund och komplement till biståndet
trygghetslarm och kan larma när något akut händer.
Det bor sex personer i servicehuset som inte har några
biståndsinsatser förutom larm. De kan också ha hälsosjukvårdsinsatser.
Servicehuset anordnar gemensamma aktiviteter som erbjuds
alla boende. De använder dagverksamhetens lokaler på kvällar
och helger för olika aktiviteter. Varje kväll finns det också
kvällskaffe för de boende i entréhallen. Kosmo samverkar med
Sofia församling och pensionärsorganisationer som erbjuder
samvaro, några årliga utflykter och kaffestunder varje vecka
för de boende.
Tillgänglighet, lokaler och inventarier
Vintertullens servicehus ligger tillsammans med ett vård- och
omsorgsboende och en dagverksamhet i en större fastighet
runt en innegård. Servicehuset består av två våningar med
lägenheter. Det är ettor eller tvåor med kök och balkong. Det
finns även restaurang, fotvård och damfrisering i fastigheten
som ytterligare närservice. Entréhallen används som
mötepunkt, försäljning och aktivitetsyta. För samtliga
äldreverksamheter i fastigheten finns en gemensam innegård
som används mycket under den varmare årstiden. Alla entréer,
hissar, toaletter, restaurang och gemensamhetslokaler är
tillgängliga. Till servicehuset finns fyra
gemensamhetsutrymmen med köksutrustning som boende kan
låna för större sammankomster. Ett är möblerat som
sammanträdesrum som också används av Kosmo AB. Det
andra samutnyttjas med pensionärsorganisationerna som har
möte och aktiviteter för de boende där. Två av
samlingsrummen kommer under 2014 att byggas om till
lägenheter då efterfrågan är stor på servicehuslägenheter.
Vintertullens servicehus drabbades av en vattenskada i fyra
lägenheter under våren. Det är nu reparerat och klart och de
boende flyttar tillbaka till sina lägenheter.
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Larmanläggningen på servicehuset har setts över under året då
mottagningsförhållandena inte varit optimala. Personal har fått
utbildning och arbetsorganisationen har setts över för att säkra
en trygg larmmottagning.
Boende
Det bor för närvarande 88 personer i de 92 lägenheterna. Sex
boende har inte behov biståndsinsatser för stöd eller service i
bostaden. De flesta ca 70 % kommer från Södermalm. De
boende som inte hör till Södermalm kommer till största delen
från Enskede, Årsta, Vantör och Hägersten, Liljeholmen. Det
har varit kö till Vintertullens servicehus på närmare 10
lägenheter under året. Om en boende i servicehuset inte klarar
att bo kvar på servicehuset ansöker ett flertal om att få flytta
över till Vintertullens vård- och omsorgsboende.
Brukarundersökning
Årets brukarundersökning har en svarsfrekvens på 65 % eller
50 svarande. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för hela
staden är något lägre med 59 %.
Sammanfattningsvis är resultaten lägre än vid tidigare års
brukarundersökningar. Mest har resultaten försämrats gällande
bemötande, respekt för den boende, tillgänglighet till personal
och hur biståndet utförts. Mindre försämringar är det gällande
möjligheten att påverka stödet, passandet av tider, och
promenader och utevistelser.
Om en jämförelse görs med andra servicehus i staden
framkommer att flertalet variabler på Vintertullen har lägre
resultat än stadens genomsnitt. Några resultat är bättre än
stadens genomsnitt. Det är möjligheten att komma ut och att
de boende får sina biståndsbeslut utförda. Något lägre resultat
har nöjdheten med personalens insatser, hur personalen passar
tider, påverkan hur hemtjänsten utförs, tillgänglighet till
personal, trygghet, respekt och bemötande.
Resultaten från biståndshandläggarnas individuppföljning är
bättre. Det genomsnittliga resultatet ligger strax under
medelvärdet. Över medelvärdet ligger möjligheten att få
behålla sina förmågor, få hjälp på de dagar och tider som
önskas, trygghet, respektfullt bemötande och tillgänglighet till
personalstöd. Lägre än genomsnittliga resultat återfinns på
utformningen av hjälpen, möjlighet att komma ut och
personalens kontinuitet.
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Brukarinflytande/delaktighet/självständighet
Stödet för den enskilde i servicehuset utgår från individuella
biståndsbeslut. Som ett komplement till biståndet erbjuds
gemensamma aktiviteter. De boendes stöd och hjälpbehov
varierar stort i servicehuset, 13% av boende har ingen
planerad hjälp alls, 15% har endast serviceinsatser och 73%
har service och omvårdnads och tillsynsinsatser ett flertal
gånger under hela dygnet. Genomförandeplanerna beskriver
den enskildes behov av insatser, men mindre hur stödet ska
utformas. På Vintertullen finns även ett förtroenderåd som haft
fyra möten per år.
De boendes trygghet, delaktighet och inflytande har minskat
under året av vattenskada på lägenheter, larmanläggningens
prestanda, omorganisation till mindre personalgrupper och
byte av kontaktpersoner.
Avvikelse
Förvaltningen har fått in under 2013 tolv klagomål från
anhöriga och närboende. Det är fler än föregående år som hade
sju klagomål. Antalet klagomål har avtagit under hösten
betydligt. Klagomålen har till största delen handlat om att
insatserna inte varit tillräckliga och ibland om kompetens och
bemötande. Några klagomål har också framförts till
äldreförvaltningens inspektionsenhet som avdelningen
samverkat med i utredningarna. Samtliga klagomål har utretts
noga av Kosmos ledning och samtal har förts med
omvårdnadspersonalen. Avvikelser har förekommit och
förvaltningen har informerats underhand om de allvarligare
som gällt larmmottagning och verkställighet av biståndsbeslut.
Kosmo har också informerat förvaltningen muntligt om en lex
Sarah-rapport gällande ekonomiska oegentligheter mot en
boende.
SoL- dokumentation
Servicehuset har under det gångna året inte alltid skapat eller
följt upp alla genomförandeplaner i tid för de boende. Viss
förklaring till detta är att personalbyten skett i samband med
omorganisation och bildandet av fler mindre arbetslag.
Genomförandeplanerna lyfter fram till viss del hur den
enskilde vill ha stödet utfört men det kan skrivas tydligare.
Intressen och behov av personligt bemötande förekommer
men är inte fullt ut dokumenterade. Detsamma gäller den
löpande dokumentationen som behöver utökas med när
uppföljningar gjorts, resultat och åtgärder av olika händelser
och hur klagomål utretts och åtgärdats. Det finns men bör
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finnas fler anteckningar om samarbetet med hälso- och
sjukvårdspersonalen. Sammanfattningsvis bedöms den sociala
dokumentationen som ojämn i kvaliteten.
Hälso- och sjukvård
Dokumentation
Resultatet av granskningen visar att den inte fullt ut uppfyller
de krav som krävs på en god och säker journalföring.
Dokumentation/uppgifter som är nödvändig för den dagliga
hälso- och sjukvården har i en del fall upprättats alltför sent.
En rekommendation till enheten som de bör arbeta med är
processtänkande i arbetet med planer för identifierade risker
och omvårdnadsproblem
MAS rutiner och lokalt anpassade rutiner
Företaget använder sig idag av Region Innerstadens
(Kungsholmens, Norrmalms, Södermalms och Östermalms
SDF) MAS/MAR regler. Det finns dock inte några lokalt
framtagna rutiner.
Läkemedel
All personal har delegering för överlämnande av läkemedel.
Riskbedömningar
Regler finns för att erbjuda den boende riskbedömningar
avseende risk för fall, undernäring och trycksår.

Personal- och kompetensförsörjning
Ledningen för servicehuset har högskolekompetens. Kosmo
har sedan årsskiftet inlett ett omfattande utbildningsprogram
av omvårdnadspersonalen där 20 omvårdnadspersonal utbildar
sig till undersköterska. Kosmo har även haft utbildning i
kontaktmannaskap, social dokumentation och larmmottagning.
Personalbehovet har minskat på servicehuset då de boendes
biståndsbehov minskat under året. Det har även varit tomma
lägenheter på grund av reparationen av vattenskada.
Avtal
Kosmo AB har uppfyllt sina mervärden i anbudet enligt den
gemensamma handlingsplan som parterna har. Vid kontroll
med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att
Kosmo AB betalat skatter och avgifter i tid. Verksamheten
drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring
motsvarar angivna krav i avtal. Inga anmärkningar finns vad
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gäller redovisade underleverantörer. Verksamheten har rutiner
för fakturahantering. Kosmo AB och anlitade
underleverantörer bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar
att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller.
Äldreförvaltningens inspektionsenhet har följt upp
servicehusets larmmottagning i särskilt ärende. Inga
anmärkningar fanns.
Utvecklingsarbete
Kosmo har bedrivit utvecklingsarbete på servicehuset genom
sitt kompetensutvecklingsprogram med bland annat
undersköterskeutbildning, larmutrustning och
larmmottagningsrutin och förbättring av den sociala
dokumentationen. De har också omorganiserat till mindre
personalgrupper för att öka personkontinuiteten och öka
säkerheten i larmmottagningen.
Förvaltningens samlade bedömning om
Vintertullens servicehus
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller de krav
som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, förordning,
föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.
För utveckla verksamheten 2014 behöver Vintertullens
servicehus öka kvaliteten på frågor som har sämre
resultat 2013 jämfört med föregående års resultat i
brukarundersökningen.
Därutöver behöver verksamheten förbättra den sociala
dokumentationen så att den får en jämnare kvalitet.

DNR 395-2013-1.2.1.
Sida 35 (53)

Vintertullens vård- och omsorgsboende
Fakta om Vintertullens vård- och omsorgsboende
Namn

Vintertullens vård- och
omsorgsboende

Adress

Katarina Bangata 80
116 42 Stockholm

Södermalms
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg

Verksamhet

Särskilt boende enligt 5 kap. 5 §
Socialtjänstlagen

Driftsform

Entreprenad med avtalstid 4
december 2011 - 31 januari 2015
och därefter möjlighet till
förlängning i två år samt två
gånger två år.

Avtalspart

KOSMO AB med avtalstid

Förestår/verksamhetschef

Helena Gille, Charlotte Hayward,
Mehran Baktiar, Lena Lundell

Målgrupp och antal

42 lägenheter för personer med
demenssjukdomar och 74
lägenheter för personer med
somatiska sjukdomar.

Metod för uppföljningen
 Besök i verksamheten av Medicinskt ansvarig
sjuksköterska Britt-Marie Johansson och
avdelningscontroller Christina Amundberg.
 Besöken är gjorda 18 mars, 7-8 juni, 1 augusti, 3 oktober
och 28 oktober 2013. Samtliga besök var oanmälda utom
det sista. Uppföljande oanmält besök har även gjorts på
uppdrag av äldreförvaltningens inspektionsenhet 19
november 2013.
 Dialog har förts med verksamhetschefen Helena Gille,
enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast,
omvårdnadspersonal, anhöriga och boende.
 Kontroll av verksamhetens dokumentation, ledningssystem
och rutiner
 Kontroll av bemanning har gjorts vid verksamhetsbesök.
 Dialog med företrädare från beställarenheten.
 Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och
Bolagsverket.
 Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och
fakturaunderlag.
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Verksamhet
Vintertullens servicehus drivs sedan 1 april 2012 av Kosmo
AB. Målet med Kosmos verksamhet är att alla äldre ska få
känna omtanke, gemenskap, trygghet, livsglädje och
värdighet. Verktygen för att nå målen är deras lednings- och
kvalitetssystem där de kontinuerligt följer upp att omsorgens
och vårdens kvalitet förverkligas. Metoderna är
funktionsbevarande arbetssätt, personcentrerad omsorg
kontaktmannaskap och aktiviteter. På demensenheterna
används också metoderna validation, reminiscens och taktil
massage. Värdegrundsarbete bedrivs med regelbunden
reflektion.
Vård- och omsorgsboendet har totalt elva boendeenheter
fördelat på tre våningar. Varje våning har en enhetschef och
består av drygt 35 lägenheter. Enheterna för personer med
demenssjukdomar har åtta eller nio lägenheter. Två större
enheter på 16 boende finns för personer med somatiska
sjukdomar och andra med ett mindre antal.
Tillgänglighet, lokaler och inventarier
Vintertullens vård- och omsorgsboende är samlokaliserat med
servicehus och dagverksamhet i en fastighet med service för
äldre i boendet och närområdet.
För de sistnämnda finns reception, restaurang, fotvård och
damfrisering som även boendets brukare kan använda.
Entréhallen används som mötepunkt, försäljning och olika
aktiviteter. För samtliga äldreverksamheter i fastigheten finns
en gemensam innegård som används mycket under den
varmare årstiden. Alla entréer, hissar, toaletter, restaurang och
gemensamhetslokaler är tillgängliga. De boendes lägenheter är
fullvärdiga utom våning fem där kokmöjligheter saknas. Det
finns större balkonger i anslutning till gemensamhetslokalerna
på de olika boendeenheterna om inte den enskilda lägenheten
har egen balkong.
Boende på Vintertullens vård- och omsorgsboende
Det bor ca 65 % södermalmsbor på Vintertullens vård- och
omsorgsboende. Vid uppföljningstillfället bodde personer på
Vintertullen från samtliga stadsdelar i Stockholm. Det har
varit har varit full beläggning under året. Det har varit kö till
Vintertullen under hela året. Efterfrågan har varit störst på
platser med demensinriktning som haft en genomsnittlig kö på
fem boende. Kön till somatiska platser har bestått av ett fåtal
personer. Tidigare år var det ofta lediga platser på
Vintertullens vård- och omsorgsboende.
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Brukarundersökning
Svarsfrekvensen på stadens brukarundersökning för
Vintertullen har varit 48 % vilket är betydligt lägre än stadens
genomsnitt som var 60 %. Några resultat är lägre än vid
föregående års brukarundersökning. Dessa är smaken på
maten och hur hjälpen ska utföras. Bättre resultat än
föregående är nöjdheten med boendet, tryggheten, att
måltiderna är en trevlig stund och att de boende kan påverka
sin vardag. Avsevärt förbättrade resultat är möjligheten att få
komma ut och nöjdheten med aktiviteter.
Biståndsenheten för äldre gör årliga individuppföljningar.
Resultaten från individuppföljning från årets
individuppföljning är genomsnittligt något lägre än för övriga
boenden. Resultaten för att de boende kan framföra sina
åsikter, bemötande, trygghet, mattider, maten, tiden då hjälp
ges är högre än genomsnittet. Mindre nöjdhet finns med
fungerade vardag, behålla sina förmågor, bestämma över
vilket sätt hjälpen ska utformas, utevistelser och möjlighet att
röra sig.
I resultaten från Socialstyrelsens ”öppna jämförelser” har
Vintertullens vård- och omsorgsboende genomsnittliga
resultat. Boendet är också relativt sätt mer välutrustat med
gemensamhetslokaler för aktivitet än andra boenden.
Resultaten från Socialstyrelsen undersökning från 2013 på
boendenivå finns då boendet är tillräckligt stort. Resultaten
visar är lägre än genomsnittet på de flesta variabler. Allmän
nöjdhet, förtroende, trygghet, påverkansmöjlighet, måltider
och flera andra variabler var lägre än genomsnittet. Positivare
resultat än genomsnittet var att de flesta valt att flytta till
Vintertullen och att bemötande var gott.
Brukarinflytande/delaktighet/självständighet
Resultaten från brukarundersökning, individuppföljning,
social dokumentation och klagomål från enskilda tyder på att
delaktighet och möjligheter till självständighet varierar. En
förutsättning för brukarinflytande och delaktighet är
detaljerade genomförandeplaner som anger den enskildes
behov av stöd och hur stödet bör utföras. Under de sista åren
har genomförandeplanerna utvecklats betydligt och kan nu
mer börja användas som ett verktyg för att öka den enskildes
delaktighet. Alla boende har aktuella genomförandeplaner.
Boendet har anhörigträffar på varje våningsplan minst två
gånger per år. Några anhöriga från boendet deltar också i
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husets förtroenderåd som även har representanter från
servicehuset och stadsdelsnämndens pensionärsråd.
Avvikelse
Förvaltningen har fått in under 2013 ett beröm och nio
klagomål från deras anhöriga. Det är fler än föregående år då
det kom in tre klagomål. Antalet klagomål har succesivt
minskat under året. Klagomålen har till största delen handlat
om att insatserna inte varit tillräckliga och ibland om
kompetens och bemötande. Några av klagomålen har också
framförts till äldreförvaltningens inspektionsenhet och
avdelningen har samverkat med dem. Samtliga klagomål har
utretts noga av Kosmo genom att bl.a. se över rutiner, kalla till
uppföljning eller vårdplanering eller se över
genomförandeplanen. Entreprenören har också regelbundet
informerat förvaltningen om allvarligare händelser eller
avvikelser. En lex Sarah-händelse har rapporterats muntligt till
förvaltningen.
SoL- dokumentation
Kosmo har sedan verksamhetsövertagandet 1 april 2012
dokumenterat allt i parasol-systemet. Kosmo har haft
dokumentationsutbildning i parasol. Aktuella
genomförandeplaner finns för samtliga boende. Den löpande
dokumentationen har utvecklats och speglar allt bättre den
enskildes vardagssituation. Hälso- och sjukvårdspersonal
dokumenterar hälso- och sjukvårdande uppdrag eller
förhållningssätt för omvårdnadspersonalen.
Hälso- och sjukvård
Dokumentation
Resultatet av granskningen visar att den inte fullt ut uppfyller
de krav som krävs på en god och säker journalföring.
Dokumentation/uppgifter som är nödvändig för den dagliga
hälso- och sjukvården har i en del fall upprättats alltför sent.
En rekommendation till enheten som de bör arbeta med är
processtänkande i arbetet med planer för identifierade risker
och omvårdnadsproblem
MAS rutiner och lokalt anpassade rutiner
Företaget använder sig idag av Region Innerstadens
(Kungsholmens, Norrmalms, Södermalms och Östermalms
SDF) MAS/MAR regler. Det finns dock inte några lokalt
framtagna rutiner.

DNR 395-2013-1.2.1.
Sida 39 (53)

Läkemedel
All personal har delegering för överlämnande av läkemedel.
Riskbedömningar
Regler finns för att erbjuda den boende riskbedömningar
avseende risk för fall, undernäring och trycksår.
Personal- och kompetensförsörjning
Ledningen för vård- och omsorgsboendet samt hälso- och
sjukvårdspersonal har högskolekompetens. Kosmo har sedan
årsskiftet inlett ett omfattande utbildningsprogram av
omvårdnadspersonalen där 40 omvårdnadspersonal utbildar
sig till undersköterska. Kosmo har även haft kurser i
kontaktmannaskap, social dokumentation och kvalitetsfrågor.
Omvårdnadspersonal erhåller även regelbunden reflektion i
värdegrundsfrågor.
Avtal
Kosmo AB har uppfyllt sina mervärden i anbudet enligt den
gemensamma handlingsplan som parterna har. Vid kontroll
med skatteverket och upplysningscentralen framkommer att
Kosmo AB betalat skatter och avgifter i tid. Verksamheten
drivs av rätt juridisk person. Tecknad ansvarförsäkring
motsvarar angivna krav i avtal. Inga anmärkningar finns vad
gäller redovisade underleverantörer. Verksamheten har rutiner
för fakturahantering. Kosmo AB och anlitade
underleverantörer bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar
att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet gäller.
Inspektionsenheten på äldreförvaltningen har följt upp
vintertullens plan 5 och måltidsordningen på en demensenhet.
Inget fanns att anmärka på.
Utvecklingsarbete
Vård- och omsorgsboendet har satsat på att utveckla
kompetensen hos ett stort antal omvårdnadspersonal till
undersköterskor. Det har även förekommit annan
kompetensutveckling för omvårdnadspersonalen. Pedagogiska
måltider och dagliga vardagsaktiviteter har införts och letts av
en äldrepedagog tillsammans med arbetsterapeut. Alla
boendeenheter har utrustats med aktivitetsmaterial. Kosmo
ledning har under hösten förstärkt kvalitetsarbetet med en
särskild kvalitetsutvecklare från företaget.
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Förvaltningens samlade bedömning om
Vintertullens vård- och omsorgsboende
För utveckla verksamheten 2014 behöver Vintertullens vårdoch omsorgsboende öka kvaliteten dels på frågor med låga
resultat i brukarundersökningen 2013, dels arbeta för att öka
svarsfrekvensen för att få ett mer tillförlitligt resultat.
Därutöver behöver verksamheten skapa större upplevelse av
trygghet, inflytande, delaktighet, personlig omvårdnad och
trivsel för de boende.
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Tellus fritidsverksamhet
Fakta om öppen fritidsverksamheten, Tellus
fritidscenter och Tanto senior
Namn och adress

Tellus fritidscenter
Lignagatan 8, 117 34 Stockholm
Tanto seniorlokus
Rosenlundsgatan 44A, 118 63
Stockholm

Verksamhet

Kommunövergripande öppen
social verksamhet (ej
biståndsbedömd) för äldre
invånare och personer med
funktionsnedsättning som bor
I Stockholms stad

Södermalms
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg

Driftsform

Entreprenad, avtalstid 2014-0111- 2015-12-31.

Avtalspart

Tellus fritidscenter AB

Förestår/verksamhetschef

Annica Friberg och Elisabeth
Melén

Målgrupp och antal

Äldre invånare och personer med
funktionsnedsättning, som bor i
Stockholms stad

Antal anställda

8 anställda, motsvarande 6,5
årsarbetare. Därutöver en
projektanställd på 75% för Itprojektet. Vid lokaluthyrning
under kvällar och helger arbetar
timanställd vaktmästarpersonal.
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Metod för uppföljningen
 Besök i verksamheten av biträdande avdelningschef och
avdelningscontroller den 5 mars, 27 september 3 och 13
december
 Dialog med verksamhetschefer Annica Friberg och
Elisabeth Melén, medarbetare och gäster.
 Kontroll av verksamhetens programverksamhet, regler och
rutiner
 Kontroll av verksamhetens redovisning av antal besökare
 Kontroll av redovisning av uthyrning av lokaler
 Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och
Bolagsverket.
 Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och
fakturaunderlag
Verksamhet
Verksamheten bedrivs utifrån socialtjänstlagen, Stockholms
stads äldreplan, program för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning och stadsdelsnämndens verksamhetsplan.
Verksamheten är öppen måndag till fredag året runt och vissa
tider under större helger såsom jul, nyår påsk och midsommar.
Publiktillströmningen är stor till underhållningen i
Drakenbergssalen på Tellus och filmvisningarna är mycket
populära och har vid behov dubblerats, då alla inte har fått
plats vid första visningen. Datakurserna på Tellus, som
finansierats med medel från Internetfonden har också varit
mycket uppskattade. Antalet besökare till Tanto har ökat och
de mest uppskattade programinslagen är föredragen i
samlingssalen Svärdet och föreningsverksamheten. Under åtta
veckor på sommaren är större delen av fritidsverksamhet
förlagd till Stora Sköndal. Där finns möjlighet till olika
utomhusaktiviteter till exempel bassängbad och vattengympa.
Under oktober anordnades en uppskattad resa till Wien för 14
personer.
Tillgänglighet, lokaler och inventarier
Tellus fritidscenter har funnits i lokaler på Hornstulls
servicehus sedan 2001/2002. Tanto seniorlokus på före detta
Tanto servicehus togs i bruk vid årsskiftet 2010/2011.
Gäster
Under perioden 1 januari till och med 31 december har antalet
personer som besökt de olika aktiviteterna på Tellus varit
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49 488 och på Tanto 20 784. Under samma period har Tellus
haft 1827 och Tanto 1045 uthyrningar av samlingssalar och
klubbrum till olika pensionärsföreningar och organisationer.
Brukarundersökning
Verksamheten har genomfört en enkätundersökning under
hösten 2013. Svarsfrekvensen är 70 % av totalt 600 utdelade
enkäter. Majoriteten av svaren på Tellus kommer från kvinnor
medan männen står för en tredjedel av svaren på Tanto.
Flertalet besökare är 84 år eller yngre (Tellus 85 % och Tanto
91 %). På Tellus kommer cirka 50 % av besökarna från
Södermalm och 28 % från söderförort medan 45 % av
besökarna på Tanto kommer från söderförort och 37 % från
Södermalm. En liten andel besökare kommer från övriga
staden och norrförort. Antalet personer som besöker Tellus 4
eller fler gånger per månad är 87 % och Tanto 54 %. Film,
underhållning, It-bibliotek och gymnastik är de mest
välbesökta aktiviteterna på Tellus medan
föreningsverksamheten är den aktivitet på Tanto som drar flest
besökare. Cirka 30 % nyttjar utbudet av aktiviteter på båda
verksamheterna.
Brukarinflytande/delaktighet/självständighet
Gästernas inflytande över programverksamheten tillgodoses
genom möjligheten att lämna förslag i förslagslådor eller att
lämna muntliga förslag. Valda representanter för gästerna
ingår som ledamöter i Tellus/Tantos förtroenderåd/programråd
och kan i den rollen påverka innehållet i verksamheten.
Ledamöter i Tellus och Tantos förtroenderåd är ambassadörer
för verksamheterna och besöker bland annat pensionärsföreningar i andra stadsdelsområden för att informera om
verksamheten. Ett annat sätt att sprida information om
verksamheten är att representanter från olika pensionärsföreningar på Södermalm bjuds in till förtroenderåden.
Avvikelse
Förvaltningen har endast erhållit ett klagomål på dagverksamheterna under året. Klagomålet avsåg brister inom en
lokal och åtgärder vidtogs omedelbart. System finns för
hantering av synpunkter, klagomål, fel och brister. En blankett,
”Ris och Ros”, finns tillgänglig inom verksamhetens lokaler.
Dokumentation
Programverksamheten på Tellus och Tanto presenteras i ett
vår- och höstprogram och på hemsidan. Besöksfrekvensen till

DNR 395-2013-1.2.1.
Sida 44 (53)

olika evenemangen redovisas månadsvis till förvaltningen
liksom uthyrningen av lokaler till pensionärsföreningar och
organisationer. Förtroenderådens sammanträden protokollförs
och skickas till stadsdelsförvaltningen.
Personal- och kompetensförsörjning
Bemanningen följer avtalet och personalen har den kompetens
som krävs för att driva verksamheten. Det ges förutsättningar
för fortlöpande kompetensutveckling utifrån verksamhetens
behov.
Avtal
Vid kontroll med Skatteverket och upplysningscentralen
framkommer att Tellus fritidscenter AB betalat skatter och
avgifter i tid. Verksamheten drivs av rätt juridisk person.
Tecknad ansvarsförsäkring motsvarar angivna krav i avtal.
Inga underentreprenörer anlitas. Verksamheten har rutiner för
fakturahantering. Tellus fritidscenter AB bedöms ha goda
ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den
tid som avtalet gäller.
Utvecklingsarbete
Ett aktuellt utvecklingsområde är att skapa mångkulturella
möten. Kvinnor från Afghanistan och Rumänien har vid olika
tillfällen varit på studiebesök och detta kan vara en början till
att starta nätverk för olika nationaliteter. Ett annat aktuellt
utvecklingsområde är att öka antalet manliga besökare. Under
hösten startades en herrklubb på Tanto för att ge män
möjlighet att träffas och umgås.
Förvaltningens samlade bedömning om Tellus
fritidsverksamhet
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller de krav
som kan ställas utifrån gällande lagstiftning, stadens riktlinjer
och upprättat avtal. Förvaltningens bedömning är att gästerna
trivs, har inflytande och delaktighet och får sina behov av
fritidsaktiviteter tillgodosedda av verksamheten.
För utveckla verksamheten 2014 behöver Tellus
fritidsverksamhet vidareutveckla enkäten för att få brukarnas
uppfattning om kvaliteten i verksamheten.
Bilaga
1. Sammanställning av förvaltningens bedömning av
respektive verksamhet
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Enhet

Datum

Brukar-

Brukarun-

SoL/LSS-

Av--

Hälso-

HSL-

Personal

SDN

inflytande

dersökning

dokumen-

vikelser

och

dokumen-

Kompetens

sjukvård

tation

försörjning

2013
Bergsunds vårdoch

23/5

omsorgsboende

23/5

omsorgsboende

2012 års

(avser
2012 års

Förbättringsområden

Förbättra HSL dokumentationen och följsamheten
gällande rutiner.

Förbättra HSLdokumenationen

enkät)

Hornskrokens
vård- och

(avser
enkät)

Guldbröllopshemmet vård- och

tation

Avtal

23/5

omsorgsboende

Södermalms
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg

(avser
2012 års
enkät)

Förbättra HSLdokumentationen
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Enhet

Datum

Brukar-

Brukarun-

SoL/LSS-

Av--

Hälso-

HSL-

Personal

SDN

inflytande

dersökning

dokumen-

vikelser

och

dokumen-

Kompetens

sjukvård

tation

försörjning

2013
Katarinagårdens
vård och

23/5

omsorgsboende

ActivSöder
dagverksamhet

tation

Avtal
Förbättringsområden

(avser

Förbättra HSL-

2012 års

dokumentationen

enkät)

26/9

(avser
2012 års
enkät)

Borgerskapets

26/9

äldreboende2

(avser

Stadens

2012 års

ramavtal

enkät)
2

Äldrenämnden förvaltar avtalen och därmed beslutar om åtgärder utifrån förvaltningens uppföljning
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Enhet

Datum

Brukar-

Brukarun-

SoL/LSS-

Av--

Hälso-

HSL-

Personal

SDN

inflytande

dersökning

dokumen-

vikelser

och

dokumen-

Kompetens

sjukvård

tation

försörjning

2013

tation

Avtal
Förbättringsområden
Handlingsplan för

Hornstulls
servicehus

26//9

(avser
2012 års

Egen regi

enkät)
Kulltorps vård- och
omsorgsboende

26/9

(avser
2012 års

underskott utarbetad.
Vidareutveckla HSLdokumentationen.

Egen regi

Förbättra HSL-

Egen regi

Förbättra HSL-

dokumentationen

enkät)
Nytorgets vårdoch
omsorgsboende

26/9

(avser
2012 års
enkät)

dokumentationen
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Enhet

Datum

Brukar-

Brukarun-

SoL/LSS-

Av--

Hälso-

HSL-

Personal

SDN

inflytande

dersökning

dokumen-

vikelser

och

dokumen-

Kompetens

sjukvård

tation

försörjning

2013
Mariahemmet, Ersta
diakoni3

26/9

tation

Avtal
Förbättringsområden

(avser

Stadens

2012 års

ramavtal

enkät)
Villa Cederschiöld
dagverksamhet 4

26/9

____

Stadens

Förbättra HSL-

ramavtal

dokumentationen
Öka kvaliteten dels på

Magdalenagården

6/2-2014

(avser
2013 års
enkät)

3
4

Äldrenämnden förvaltar avtalen och därmed beslutar om åtgärder utifrån förvaltningens uppföljning
Äldrenämnden förvaltar avtalen och därmed beslutar om åtgärder utifrån förvaltningens uppföljning

frågor med låga resultat
i brukarundersökningen
2013, dels arbeta för att
öka svarsfrekvensen
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Enhet

Datum

Brukar-

Brukarun-

SoL/LSS-

Av--

Hälso-

HSL-

Personal

SDN

inflytande

dersökning

dokumen-

vikelser

och

dokumen-

Kompetens

sjukvård

tation

försörjning

2013

tation

Avtal
Förbättringsområden
Öka kvaliteten dels på

Sjöstadsgården

6/2-2014

(avser
2013 års
enkät)

frågor med låga resultat
i brukarundersökningen
2013, dels arbeta för att
öka svarsfrekvensen
Öka kvaliteten dels på
frågor med låga resultat
i brukarundersökningen

Sofiagården

6/2-2014

(avser
2013 års
enkät)

2013, dels arbeta för att
öka svarsfrekvensen
Förbättra uppdateringen
av HSL-dokumentationen
och den löpande SoLdokumentationen
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Enhet

Datum

Brukar-

Brukarun-

SoL/LSS-

Av--

Hälso-

HSL-

Personal

SDN

inflytande

dersökning

dokumen-

vikelser

och

dokumen-

Kompetens

sjukvård

tation

försörjning

2013

tation

Avtal
Förbättringsområden
Öka kvaliteten dels på

Vindragaren

6/2-2014

(avser
2013 års
enkät)

frågor med låga resultat
i brukarundersökningen
2013, dels arbeta för att
öka svarsfrekvensen
Öka kvaliteten på frågor

Vintertullens
dagverksamhet

6/2-2014

(avser
2013 års
enkät)

med låga resultat
i brukarundersökningen
2013.
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Enhet

Datum

Brukar-

Brukarun-

SoL/LSS-

Av--

Hälso-

HSL-

Personal

SDN

inflytande

dersökning

dokumen-

vikelser

och

dokumen-

Kompetens

sjukvård

tation

försörjning

2013

tation

Avtal
Förbättringsområden
Öka kvaliteten på frågor
med låga resultat
i brukarundersökningen

Vintertullens
servicehus

6/2-2014

(avser
2013 års
enkät)

2013. Utveckla
vårdplanerna i HSL.
och uppdatera
genomförandeplanerna i
SoL-dokumentationen
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Enhet

Datum

Brukar-

Brukarun-

SoL/LSS-

Av--

Hälso-

HSL-

Personal

SDN

inflytande

dersökning

dokumen-

vikelser

och

dokumen-

Kompetens

sjukvård

tation

försörjning

2013

tation

Avtal
Förbättringsområden
Öka kvaliteten dels på
frågor med låga resultat
i brukarundersökningen
2013, dels arbeta för att
öka svarsfrekvensen

Vintertullens vårdoch
omsorgsboende

6/2-2014

(avser

Utveckla vårdplanerna i

2013 års

HSL. Därutöver skapa

enkät)

större upplevelse av
trygghet, inflytande,
delaktighet, personlig
omvårdnad och trivsel för
de boende.
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Enhet

Datum

Brukar-

Brukarun-

SoL/LSS-

Av--

Hälso-

HSL-

Personal

SDN

inflytande

dersökning

dokumen-

vikelser

och

dokumen-

Kompetens

sjukvård

tation

försörjning

2013

tation

Avtal
Förbättringsområden
Vidareutveckla enkäten

Tellus
fritidsverksamhet

6/2-2014

(avser

Ej

Ej

2013 års

aktuellt

aktuellt

enkät)

= uppfylls helt, ingen åtgärd
= uppfylls delvis, åtgärderna ska vara vidtagna vid nästa uppföljningstillfälle
=uppfylls inte, åtgärderna ska vidtas omgående

för att få brukarnas
uppfattning om kvaliteten
i verksamheten.

