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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Hornstull Bräcke diakoni 
Regiform: privat 

Inriktning: demens  

Antal lägenheter: 36 

 

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens samman-

tagna kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och avtal eller 

uppdragsbeskrivning, utifrån nedan angivna underlag.  

Uppföljningen belyser verksamhetens styrkor och utvecklingsområ-

den för att stödja verksamheten i förbättringsarbetet. 

Sammanfattande bedömningen   
Verksamheten uppfyller de krav som ställs i avtalet för att ge en  

god och säker vård och omsorg. Verksamheten arbetar strukturerat 

med utveckling mot gemensamma mål där medarbetarnas delaktig-

het är tydlig. Verksamheten bedöms ha goda förutsättningar för att 

behålla och höja kvaliteten då verksamhetschefen har en tydlig 

struktur för kvalitetsarbetet. Sett till den senaste brukarundersök-

ningen som genomfördes under våren 2020 har kvaliteten höjts yt-

terligare. Resultatet var genomgående högt inom samtliga områden. 

Trygghet och säkerhet 

Verksamhetens ledningssystem uppfyller de krav som kan ställas 

för att kunna ge en trygg och säker vård och omsorg. Verksamheten 

genomför egenkontroller inom alla områden. Dessa analyseras och 

resultatet används systematiskt för att höja kvaliteten i verksam-

heten. Resultatet i brukarundersökningen är precis som den föregå-

ende bättre än stadens snitt och i den här gången även bättre än riket 

och länet. Undersökningen visar att de äldre är nöjda och trygga 

med sitt boende. De uppger också att de får också ett gott bemö-

tande och att de har lätt att få kontakt med alla personalkategorier. 

Medarbetarna har en god samverkan i det dagliga arbetet och arbe-

tar strukturerat i team kring den enskilde. Nattpersonalen deltar i 

team-möten. För att göra det möjligt hålls dessa möten direkt på 

morgonen. Under pandemin har verksamheten gjort anpassningar 

för att minska smittspridningen och håller dessa möten digitalt.  

Meningsfullhet och delaktighet 

De boende uppger att personalen har tillräckligt med tid att utföra 

insatserna och att de tar hänsyn till olika önskemål. De boende ut-

trycker också att de är nöjda med mat och måltider liksom möjlig-

heten att delta i aktiviteter.  
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Verksamheten behöver åtgärda  

Det framkom inget behov av åtgärder vid uppföljningstillfället.  

Uppföljningen är gjord av  

Berit Johansson och Katrin Berglund, verksamhetsuppföljare, Sö-

dermalms stadsdelsförvaltning i april 2021.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning april 2021  

 Brukarundersökning 2020 
 


