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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende  

Regiform: egenregi 

Inriktning: demens, somatik och profil psykisk funktionsnedsättning 

Antal lägenheter: 92 

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens 

sammantagna kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och 

avtal eller uppdragsbeskrivning, utifrån nedan angivna underlag. 

Uppföljningen belyser verksamhetens styrkor och 

utvecklingsområden för att stödja verksamheten i 

förbättringsarbetet.  

 

Sammanfattande bedömning 
Utifrån de underlag som legat till grund för uppföljningen bedöms 

verksamheten uppfylla de krav som ställs för att ha förutsättningar 

att ge de äldre en god och säker vård och omsorg.  

 

Verksamheten behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

genom att analysera resultatet av bland annat genomförda 

egenkontroller och avvikelser i verksamheten. 

 

Trygghet och säkerhet 

Verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet ger 

en grund att säkra kvaliteten och förebygga risker i verksamheten. 

Arbetet med riskanalyser på individnivå är ett utvecklingsområde. 

Under året har verksamheten arbetat med att uppdatera rutiner och 

arbetssätt vilket är en fortlöpande process. Egenkontroll visar att 

verksamheten behöver fortsätta utveckla social och hälso- och 

sjukvårdsdokumentation samt säkerställa informationsöverföring 

mellan personalkategorier. Förvaltningen har förstärkt med en 

processledare i dokumentation för att stödja i utvecklingsarbetet.  

Verksamheten arbetar med kontaktmannaskap och medarbetarna 

beskriver hur de skriver genomförandeplanerna i jag-form för att 

säkra personcentreringen. En hög andel av personalen har en 

adekvat utbildning. Ansvarig för den dagliga driften är tillgänglig i 

verksamheten men behöver ytterligare stärka närvaro och 

delaktigheten av chef på avdelningarna.  
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Verksamheten behöver arbeta med att rapportera avvikelser och 

hitta arbetssätt för att nå ut till alla medarbetare vid 

informationsspridning. Verksamheten har kvalitetsråd en 

gång/månad och eftersöker ett digitalt system för händelsehantering. 

Under året har verksamheten infört digital läkemedelssignering 

vilket ger stöd i att utveckla patientsäkerheten.  

Det finns en övergripande kompetensutvecklingsplan och flera 

utbildningssatsningar har genomförts under året. Verksamheten är 

sedan tidigare Silviacertifierade och har under året utbildat 

nyanställda för att behålla certifieringen. Verksamheten har också 

ett aktivt arbete kring äldreomsorgens värdegrund.  

Meningsfullhet och delaktighet 

Verksamheten har en egen framtagen värdegrund som tas upp 

kontinuerligt med medarbetarna på arbetsplatsträffar och andra 

möten. Medarbetarna beskriver på ett bra sätt hur värdegrunden 

speglas i mötet med de boende. Detta framkommer också i 

brukarundersökningen och kvalitetsuppföljning på individnivå där 

de boende svarat att de känner sig trygga, att personalen har gott om 

tid för deras omsorg och upplever sig mindre ensamma jämfört med 

riket.  

 

Verksamheten arbetar med att skapa förutsättningar för social 

samvaro. Brukarundersökningen visar på utvecklingsområde kring 

möjligheten att få komma ut medan kvalitetsuppföljning på 

individnivå visar på ett förbättrat resultat kring utevistelse. 

Resultaten kan skilja sig åt med anledning av vilka som svarat på 

enkäterna. Vanligen svarar anhöriga i större utsträckning på 

brukarundersökningen och i kvalitetsuppföljning på individnivå är 

det alltid den enskilde själv som svarar. Verksamheten har tagit 

fram en egenkontroll för utevistelse som kommer genomföras 

löpande under året. För att ytterligare motverka ensamhet har 

verksamheten ett pilotprojekt med en besökshund påbörjats under 

året. 

Uppföljningen är gjord av 

 Emelie Ekelöf, verksamhetscontroller 

 Cajsa-Lena Vennström, medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

 

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning, maj 2022  

 Medarbetarintervju, maj 2022 

 Socialstyrelsens brukarundersökning 2022 

 Kvalitetsuppföljning på individnivå, maj 2022 (29 boende 

har deltagit) 

 


