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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Guldbröllopshemmets vård- och omsorgsboende 
Regiform: entreprenad 

Inriktning: somatisk, demens, profilboende. 

Antal lägenheter: 44 

 

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  

utvecklingsområden för att stödja verksamheten i  

förbättringsarbetet. 

Sammanfattande bedömningen   
Vardaga tog över driften av Guldbröllopshemmet från tidigare utfö-

rare i november 2019. Ledningssystemet med rutiner, arbetssätt och 

egenkontroller uppfyller ställda krav. Det finns ett stort engage-

mang hos medarbetare vilket ger goda förutsättningar för att de sats-

ningar och förbättringsarbeten som pågår ska göra skillnad för den 

enskilde. Sammantaget ger detta verksamheten goda förutsättningar 

för att ge en god och säker vård och omsorg. 

Trygghet och säkerhet 

Personalen har en hög utbildningsgrad och en satsning pågår med 

att stärka kompetensen på Guldbröllopshemmets profilboende med 

inriktning psykisk funktionsnedsättning.  

 

Verksamheten satsar också på att utveckla teamarbetet genom ut-

bildning, reflektion och förbättrad struktur vilket leder till en säk-

rare vård och omsorg där den enskilde står i centrum. Man har ett 

välfungerande samarbete med läkarorganisationen vilket ger goda 

förutsättningar för att trygga de boendes medicinska behov. 

Verksamheten strukturerade arbete med egenkontroller för att upp-

täcka eventuella utvecklingsområden gör att man kan förebygga 

oönskade händelser. Detta tillsammans med tydliga rutiner ger en 

god grund för en trygg och säker vård och omsorg. 

 

De boende på Guldbröllopshemmet upplever att de blir väl bemötta, 

har förtroende för personalen och att det är lätt att få kontakt med 

sjuksköterska. Detta är tecken på att de boende upplever att de har 

en trygg boendemiljö.  
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Meningsfullhet och delaktighet 

Guldbröllopshemmet skapar på olika sätt förutsättningar för en 

personcentrerad vård och omsorg. Till exempel erbjuds alla stöd i 

att skriva en levnadsberättelse, man har en struktur för att erbjuda 

de boende daglig utevistelse och har en extra resurs anställd. Egna 

uppföljningar visar också att den enskilde är delaktig både i plane-

ring och i stunden. Verksamheten har också en aktivitetsansvarig 

medarbetare med kompetens som arbetsterapeut vilket ger förutsätt-

ningar för att erbjuda anpassade aktiviteter utifrån individuella be-

hov. Brukarundersökningen från förra året visar att utevistelse och 

upplevelsen av ensamhet fortsatt är utvecklingsområden. Pandemin 

har inneburit att genomförandet av aktiviteter skett våningsvis och i 

mindre grupper än tidigare. Det har bidragit till mer individanpas-

sade aktiviteter som i sin tur kan leda till att minska upplevelse av 

ensamhet.  

 

Uppföljningen är gjord av  

Jessica Lind (verksamhetsuppföljare hälso- och sjukvård), Sara 

Lundblad och Katrin Berglund (verksamhetsuppföljare social om-

sorg) på Södermalms stadsdelsförvaltning september 2021.  

Uppföljningsunderlag 

 Digital verksamhetsuppföljning september 2021  

 Brukarundersökning oktober 2020  

 

 
 


