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Att arbeta med kvalitet är en självklarhet för offentliga och privata verksamheter inom vård och 
omsorg. Men fram till idag har det inte funnits en gemensam modell för hur detta ska redovisas. 

Branschorganisationen Vårdföretagarna har därför tagit fram en kvalitetsdeklaration, där 
medlemsföretagen tydligt beskriver sitt kvalitetsarbete. Målet är att detta blir en norm för hela 
branschen.  

Det här dokumentet – Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg – underlättar ett 
kunskapsbaserat och välgrundat val av vård och omsorg. Här kan du exempelvis läsa om hur 
verksamheten arbetar med mat och måltider och om resultaten i enkätundersökningar som de 
äldre har svarat på. Allt för att göra det enklare för dig att jämföra och välja den verksamhet som 
passar ditt behov bäst. 
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1. Eget kvalitetsarbete 
För att säkerställa kvaliteten arbetar verksamheten med flera olika verktyg, metoder och 
utvecklingsarbeten. Här kan du läsa om hur det går till och om resultaten.   

1.1 Verksamhetens kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet  
Om ledningssystem för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten. 

1.1 A&O:s ledningssystem är utformat enligt socialstyrelsesens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9). Genom vårt kvalitetsledningssystem arbetar vi med att systematiskt och 
löpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska göra det möjligt för 
ledning att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. 
Ledningssystemet skapar en grundläggande ordning i verksamheten. Ledningssystemet syftar 
även till att förebygga skador, missförhållanden, avvikelser och felbehandlingar samt att 
identifiera och åtgärda det som inträffat. A&O modellen tydliggör verksamhetens kvalitet och 
resultat för boende, anhöriga och personal.  
 
Ledningssystemets kvalitet utgår från de kvalitetsindikationer som Socialstyrelsen och SKL 
tagit fram samt att de: 

• bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet 
• utgår från helhetssyn på den enskildes situation med samordnade tjänster som präglas 

av kontinuitet 
• är trygga och säkra då de utförs enligt regelverk 
• är kunskapsbaserade och effektivt utförda i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet 
• är tillgängliga och jämlikt fördelade 
• utförs effektivt och i rimlig tid, d.v.s. resurserna fördelas på bästa sätt 

Utöver dessa kvalitetsindikationer har A&O formulerat mål för verksamhetens kvalitet och en 
värdegrund som ska prägla hela verksamheten.  
 
Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad bygger på processer och rutiner samt samverkan. 
  
Processer och Rutiner 
De processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet ska identifieras, 
beskrivas och fastställas. De aktiviteter som ingår ska identifieras samt deras inbördes ordning i 
processen bestämmas. För varje aktivitet ska rutiner utarbetas och fastställas. Rutinerna ska 
beskriva dels tillvägagångssätt för hur aktiviteten ska utföras, dels hur ansvaret för utförandet är 
fördelat.  
 
Samverkan 
De processer där samverkan krävs för att säkerställa kvaliteten på insatserna, eller för att 
förbygga att patienterna drabbas av värdeskada, ska identifieras. Det ska beskrivas hur 
samverkan möjliggörs och bedrivs.  
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Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 
dokumenteras. Stratsys är företagets IT-stöd för kvalitetsarbetet. Systemet är ett verktyg där alla 
steg, processer i kvalitetsarbetet finns med.  Processerna följer en röd tråd och olika rapporter 
med resultat från kvalitetsarbetet finns att ta del av fortlöpande för verksamheten.  
 
Processerna i ledningssystemet följer vår modell som vi kallar A&O-modellens 
kvalitetstrappa. Vi anser att kvalitetsarbetet måste resultera i ständiga förbättringar, enligt 
kvalitetstrappan planerar vi arbetet, genomför det, utvärderar samt återkopplar och förbättrar. Likt 
en trappa arbetar vi uppåt för ständig förbättring och utveckling. 
 
Varje steg omfattar verktyg, metoder och rutiner som vi använder i det praktiska 
kvalitetsarbetet. Vi analyserar löpande våra resultat och utifrån slutsatserna planerar via 
förbättringar och föreslår lösningar.  
 

1.2 Verksamhetens arbete med riskanalyser, egenkontroll, hantering av avvikelser, 
förbättringsarbete och samverkan 
Om hur verksamheten säkerställer kvaliteten och att verksamheten ständigt utvecklas och 
förbättras. Även om samverkan med den äldre, närstående och andra aktörer.  

1.2 Det systematiska förbättringsarbetet görs genom riskanalys, egenkontroll, utredning av 
avvikelser samt förbättrande åtgärden och förbättring av processer och rutiner.  
Verksamhetschefen har ansvaret för att leda och utveckla sin verksamhet, samt säkerställa att 
verksamheten följer aktuella lagstiftningar och företagets riktlinjer. Verksamhetschefen ansvara 
för att säkerställa att verksamhetens personal arbetar utifrån de processer, lagar och rutiner som 
ingår i ledningssystemet.  
 
I verksamheten finns en lokal kvalitetsledningsgrupp som leds av verksamhetschefen. I 
kvalitetsgruppen ingår även sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och kvalitetsombud.  
Kvalitetsledningsmöte hålls varje månad och mötena följer uppsatt mötesordning och 
dokumenteras.  

• Utvecklingsarbete  
• Riktlinjer 
• Resultat av granskningar, internt och extern 
• Avvikelser och missförhållanden 
• Synpunkter och klagomål 
• Förbättringsförslag 

 
Varje avvikelse kategoriseras och klassas. Utifrån detta kan man se eventuella mönster som gör 
det möjligt att hitta rätt åtgärden. Samtlig personal har rapporteringsskyldighet och skyldighet 
att utreda händelser som medfört/ kunnat medföra vårdskada, samt skyldighet att dokumentera, 
utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, som 
ett led i kvalitetsförbättringsarbetet.  
 
Synpunkter och klagomål är värdefulla för oss. Vi arbetar kontinuerligt för att ha en öppen 
dialog mellan verksamhet, boende, anhöriga, uppdragsgivare, medarbetare och andra 
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intressenter. Samtliga synpunkter och klagomål tas på allvar och utreds samt återkopplas. 
Synpunkter och klagomål är en viktig del i vårat kontinuerliga förbättringsarbete.  
 
Riskanalys. Riskanalys görs fortlöpande för att bedöma om det finns risk för att händelser kan 
inträffa som innebär brister i verksamhetens kvaliteter. Riskanalyser görs på många nivåer i 
verksamheten, både i individnivå, ledningsnivå och övergripande organisatorisk nivå. 
Riskbedömningar görs utifrån bedömningsinstrument. Riskanalyserna följs upp fortlöpande via 
riskanalysprocesser i Stratsys.  
 
Genom Egenkontroll säkrar verksamheten kvaliteten. Det övergripande syftet med 
egenkontroller är att säkerställa att det finns lokala rutiner och tydliga arbetssätt inom 
verksamheten. Personalen utför dagligen egenkontroll av sitt utförda arbete, med stöd av 
rutiner och checklistor.  
 
Kvalitetsutvecklare inom A&O genomför kontinuerliga kvalitetstillsyner och uppföljningar. 
En gång per år utförs en omfattande intern kvalitetsrevision på varje enhet.   
 
Den interna kvalitetsrevisionen genomlyser varje sektor, utvärderar måluppfyllelsen i 
respektive sektor samt formulerar nya mål.  
 
Externa kontroller och granskningar är viktiga underlag för analys och identifiering av 
förbättringsområden.  
Verksamheten använder sig även av resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning, som ett 
viktigt och tydligt mått för identifiering av förbättringsområden.  
 
Om riskanalys, egenkontroll och/ eller utredningen av avvikelser visar på brister ska de 
åtgärder som krävs vidtas och processerna och rutinerna förbättras så att verksamhetens kvalitet 
säkras och att upprepning undviks.  
 
Samverkan med uppdragsgivare, vårdgivare, myndigheter och andra intressenter är en viktig 
del i kvalitetsutvecklingsarbetet. Samt samverkan med boende, anhöriga och närstående. 
Dialogen mellan verksamheten och boende, anhöriga och andra aktörer/ intressenter skapar en 
förutsättning för ett fortlöpande förbättringsarbete som sker i dialog till de berörda.   
 

1.3 Verksamhetens arbete med den nationella värdegrunden och/eller värdighetsgarantier 
Om verksamhetens dokumenterade arbetssätt för den nationella värdegrunden och/eller 
värdighetsgarantier (Den nationella värdegrunden är den del av Socialtjänstlagen som inriktas på 
att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande). 

1.3 A&O har skapat värdegrundstrappan som ett verktyg i värdegrundsarbetet som baseras på 
Socialstyrelsens nationella värdegrund för äldreomsorgen.  
 
A&O vill skapa en positiv miljö och omsorg för människor i behov av vård- och omsorg. Vårt 
mål är att de boende ska känna värme, omtanke och trygghet och ha kvar sin personliga 
integritet hela livet. Vi vill att de som bor hos oss ska uppleva sitt nya boende som ett hem. Ett 



6 (5) 

hem där man känner sig trygg i vetskapen om att alltid finns någon till hands om jag skulle 
behöva hjälp eller sällskap. 
 
Vår vision, ”Hela människan – Hela livet”.  Detta betyder att vi vill se och respektera den 
boende som en hel människa även om sinnen och kroppsliga funktioner är nedsatta. Vi vill 
möta alla de behov som varje boende har genom hela livet. Det betyder också att vi vill vara 
med och bevara varje boendes integritet och stärka deras självrespekt. Vi respekterar den 
boendes självbestämmande och inte i onödan tar över beslut som den boende själv kan fatta. Vi 
vill ta vara på och upprätthålla den boendes funktioner och inte hjälpa i onödan. Samt att 
uppmuntra och underlätta för sociala relationer. 
 
All personal som arbetar inom A&O genomgår utbildningen ”A&O värdegrundstrappa”.  
 
Värdegrundstrappan består av 6 steg 

• Bakgrund, innebörd och syfte 
• Ett rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt 
• Kontaktmannens uppgifter 
• Välkomstsamtal 
• Genomförandeplan 
• Måltidsglädje. Stressfri tanke och arbetssätt 
• Boenderåd 

 

1.4 Lex Maria och Lex Sarah  
Om statistik kring Lex Maria och Lex Sarah (vardagliga namn för anmälningsskyldighet) samt 
beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

1.4 2017 har A&O haft 14 Lex Sarah fall, inget har skickade till inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) och 4 Lex Maria anmälningar, var av 3 skickade till IVO. 
I samtliga beslut gällande anmälningar anser IVO att A&O har utrett i tillräcklig omfattning 
och vidtagit relevanta åtgärden.  
 

 

2. Nationella krav 
Det finns krav som riktar sig till verksamheter som driver särskilda boenden inom 
äldreomsorg, exempelvis kring mat, måltider och förebyggande av och behandling vid 
undernäring. Här kan du läsa om hur några viktiga utvalda krav uppfylls.     

2.1 Delaktighet i framtagandet av genomförandeplan  
Om hur verksamheten arbetar med genomförandeplaner. Planerna är en tydlig angivelse av vad 
verksamheten och den äldre har kommit överens om gällande behovet av stöd till den äldre. Här 
anges även andelen av de äldre som har varit med och tagit fram sin genomförandeplan. 
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2.1 A&O har tydliga rutiner och riktlinjer gällnade upprättande av genomförandeplan. 
Kontaktmannen har som uppgift och ansvar för att inom 14 dagar från inflytt på särskilt 
boende, kortare om det är annan boende form, upprätta en genomförandeplan.  
I genomförandeplanen kommer man överens om hur den personliga servicen samt 
omvårdnaden ska utformas utifrån individens fysiska, psykiska, andliga, sociala samt kulturella 
behov. Den ska innehålla information om hur, när, vad och av vem hjälp och stöd ska ske.  
Utgångspunkt är biståndshandläggarens och den boendes formulerade målsättning om 
boendet.  
Det ska framgå om, på vilket sätt den boende varit delaktig i upprättandet av 
genomförandeplanen och detta ska dokumenteras. Genomförandeplanen ska godkännas av den 
boende eller av närstående efter upprättande. 
Genomförandeplanen ska uppdateras om/när det sker förändringar i den boendes behov, eller 
minst var 6:e månad.  
 
Andelen boende som dokumenterat varit deltagit vid upprättande av sin genomförandeplanen 
är enligt äldre guiden 91,1% för 2017. 

2.2 Mat och måltider 
Om hur verksamheten arbetar med mat och måltider.  

2.2 A&O arbetar övergripande med mat och måltidssituationen inom verksamheterna. Måltiden 
ska vara något att se framemot och något njutningsfullt och positivt. Verksamheten arbetar 
med generell måltidsordning som utgår från livsmedelsverkets råd och rekommendationer 
(”Bra mat i äldreomsorgen”). Måltidsordningen följer frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, 
middag, kvällsmål.  
 
Måltiden och atmosfären runt den bidrar till den boendes livskvalitet och välbefinnande. 
Borden ska vara trevligt dukade och maten ska läggas upp trevligt. Stor vikt läggas vid att 
skapa lugn och tillfälle till gemenskap mellan de boende men också mellan boende och 
personal. Personalen ska koncentrera sig på måltiden, sätta sig ned och hjälpa de boende som är 
i behov av det. Städning och undan plockning ska inte ske i samband med måltiden. 
 
I syfte att skapa kontinuitet och trygghet har varje boende sin plats och det är samma personer 
som alltid hjälper de boende vid måltiden. 
Detta bidrar till att den ansvariga personalgruppen får kännedom om de specifika önskemål, 
vanor och rutiner som gäller för de boende kring bordet. Det är också lättare att se när en 
boende börjar äta mindre och rapportera detta till ansvarig sjuksköterska som kan sätta in 
adekvata åtgärder. 
 
De boende ges möjlighet att få välja vilka man vill äta, med eller var man vill inta sin måltid 
(exempelvis i lägenheten eller gemensam matsal) finnas. Den boende har möjlighet att påverka 
vilken mat som serveras genom bl.a. boenderåd.  
 
Verksamheten arbetar aktivet med att kontrollera nattfastan, den tid som går mellan det sista 
man äter och det första man äter nästa dygn. Tydliga riktlinjer och rutiner finns för att 
förebygga och minska att nattfastan överstiger 11 timmar.  
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Verksamheten har ett pågående arbete med riskbedömning för undernäring och åtgärden sätts 
in efter behov.  

3. Nationella riktlinjer 
Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer som riktar sig till verksamheter inom vård 
och omsorg. Riktlinjerna ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som 
verksamheterna bör använda vid ett visst tillstånd. Målet är att skapa en jämlik vård och 
omsorg av god kvalitet över hela landet. Här kan du läsa om verksamhetens arbetssätt för 
att följa de nationella riktlinjerna.     

3.1 Palliativ vård 
Riktlinjerna för god palliativ vård i livets slutskede innehåller bland annat rekommendationer kring 
samordning, kommunikation och smärtskattning. Här beskrivs hur riktlinjerna följs för palliativ vård.  

3.1 A&O:s arbete med palliativ vård, gällande arbetssätt och metoder bygger på WHO:s definition 
av palliativ vård. Verksamhetens rutiner för palliativ vård är utarbetade med Nationellt 
vårdprogram för palliativ vård, nationellt kunskapsstöd för palliativ vård som grund.    
Verksamhetens rutiner säkerställer samtliga professioners ansvar samt samverkan vid palliativ 
vård. Verksamheterna kvalitetssäkrar de indikatorer för nationella målnivåer som 
Socialstyrelsen fastställt. Munhälsobedömning under sista levnadsveckan, Smärtskattning under 
sista levnadsveckan, vidbehovsordination av opioid mot smärta under sista levnadsveckan, 
vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel under sista levnadsveckan, utan förekomst 
av trycksår under sista levnadsveckan och brytpunktssamtal 
 
A&O:s enheter registrerar i palliativregistret, detta följs upp i egenkontroller och resultatet 
används för att utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården.    

3.2 Demenssjukdom 
För vård och omsorg vid demenssjukdom finns bland annat rekommendationer om diagnostik, 
läkemedel och stöd till anhöriga. Här beskrivs hur riktlinjerna följs för demenssjukdom 

3.2 Vår vision ”Hela människan – Hela livet”,  betyder att vi arbetar med en personcentrerad 
omvårdnad och personen sätts i fokus, inte behov eller sjukdom. Det betyder att 
demenssjukdomen i sig inte är fokus, utan individen bakom. Utgångspunkten för 
demensvården är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård- och omsorg vid 
demenssjukdom. Socialstyrelsens riktlinjer ger rekommendationerna gäller utredning och 
uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning.  
 
Genom att bredda personalens kunskap inom demens kan vi möta den demenssjuke på dennes 
villkor. Tillämpning av baskunskap i demens är ett krav inom verksamheten.  
Multiprofessionella insatser är en förutsättning för demensvården, varje profession har sitt 
ansvar och tillsammans har de den enskildes behov som fokus.  
Verksamheten har certifierad BPSD utbildare som utbildar BPSD administratörer inom 
samtliga professioner i verksamheten. Genom att arbeta med BPSD registrering kvalitetssäkrar 
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vi demensvården ytterligare och får underlag för utvecklingsarbete och uppföljning av 
demensvården.  

 
 

4. Nationella enkäter 
Nationella brukarundersökningen är en enkätundersökning som genomförs inom 
äldreomsorgen varje år, i hela Sverige. Från resultaten kan allmänheten få information om 
de äldres upplevelser av vården och omsorgen. Resultat från Nationella 
brukarundersökningen sammanställs för merparten av alla äldreboenden i Sverige, men 
inte för alla. Om verksamheten inte har fått några resultat från Nationella 
brukarundersökningen presenteras resultat från en egen enkätundersökning.   
 

4.1 Verksamhetens resultat i nationella brukarundersökningen  
Här visas resultat från den senaste nationella brukarundersökningen. Resultaten anges mellan 0-
100, ju högre siffra desto bättre. Nedan presenteras de äldres svar på ett antal viktiga och 
relevanta frågor. Undersökningen genomförs likadant i hela Sverige, därför kan alla särskilda 
boende för äldreomsorg jämföras med varandra.  
 
De resultat som presenteras nedan gäller för följande frågor:  

• Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 
• Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 
• Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 
• Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? 
• Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? 
 

Resultat i Nationella Brukarundersökningen 2017:   

 
*Snitt kommun avser ett snitt av de kommuner där A&O är verksamma. 
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4.2 Verksamheten använder nationella brukarundersökningen för att följa upp och utveckla 
vården 
Att ta tillvara på de äldres erfarenheter och synpunkter på vården och omsorgen är viktigt för 
utvecklings- och förbättringsarbetet. Här beskrivs hur resultaten från den senaste 
brukarundersökningen används i verksamheten.  

4.2 Resultat av Socialstyrelsens brukarundersökning används som underlag för förbättringsarbete 
och kvalitetsarbete. Underlaget är ett viktigt mått på hur den boende upplever verksamheten 
och resultaten ger underlag för vilka områden som kan behöva extra fokus i verksamhetens 
kvalitetsarbete.  
Resultaten analyseras av varje enskild enhet och kommuniceras med medarbetare, boende och 
närstående. Genom att vara öppen gentemot den boende och närstående ges möjlighet till en 
dialog och diskussion kring enheternas kvalitetsarbete och ökad möjlighet till inflytande för 
boende och närstående. 

4.3 Använder verksamheten egna enkätundersökningar för att följa upp och utveckla 
vården? 

4.3  Ja     Nej 

4.4 Resultat av egna enkätundersökningar (Om "Ja" på fråga 4.3) 
Om resultat från verksamhetens egna enkäter och hur de äldres synpunkter tas tillvara och vilka 
förbättringsområden som finns.  

4.4 Verksamheten genomför boendeenkäter vid minst två tillfällen per år. Fokusområden för 
enkäterna är detta år är aktiviteter och kost/måltider där vi identifierat förbättringsområden 
utifrån den nationella brukarundersökningen. 
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