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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Hornskrokens vård- och omsorgsboende 
Regiform: entreprenad 

Inriktning: demens, permanent boende och korttidsvård. 

Antal lägenheter: 57 

 

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   
Nuvarande entreprenör tog efter upphandling över driften av verk-

samheten den 1 februari 2021. På kort tid har verksamheten tagit 

fram och anpassat rutiner och arbetssätt till verksamheten. Entrepre-

nören har en tydlig struktur och målsättning för sitt kvalitetsarbete 

där medarbetarnas delaktighet är tydlig. Den bild medarbetarna ger 

av hur verksamheten fungerar är helt samstämmig med den beskriv-

ning ledningen på plats ger. En stor andel av medarbetarna har ade-

kvat utbildning och personalomsättningen är låg. Verksamheten be-

döms sammantaget ha goda förutsättningar att hålla hög kvalitet och 

ge de boende en god och säker vård och omsorg 

Trygghet och säkerhet 

Verksamhetens har ett väl inarbetat och fungerande ledningssystem 

med stor delaktighet hos personalen, vilket innebär att man har väl-

fungerande lokalt anpassade rutiner och arbetssätt. Alla yrkeskate-

gorier framhåller att samverkan och kommunikationen såväl inom 

personalgrupper som med de boende och anhöriga fungerar bra.  

Genom god bemanning och ett utvecklat teamarbete med hög grad 

av personcentrering bedömer vi att verksamheten har goda förutsätt-

ningar för att hålla hög kvalitet i vård- och omsorgsarbetet. Dietis-

ten finns i verksamheten varje vecka och deltar aktivt i teamarbetet. 

 

Verksamheten har ett ständigt pågående samtal kring verksamhet-

ens kvalitet och hur den ska förbättras där både medarbetare och 

chefer deltar. Medarbetarna berättar att deras synpunkter på verk-

samheten och förslag till förbättringar tas tillvara av verksamhets-

ledningen och att deras chefer är tillgängliga. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Meningsfullhet och delaktighet 

Entreprenören serverar färdiglagad från Stockholms sjukhems eget 

kök. De boende har tre rätter att välja på till lunch och två till mid-

dag. Entreprenörens egna uppföljningar under året visar att de bo-

ende är mycket nöjda med maten.  Medarbetarna å sin sida framhål-

ler att det nya arbetssättet inneburit att man istället för att tillaga mat 

på plats kan ge mer tid för den personliga omsorgen, aktiviteter och 

utevistelser. Vi bedömer att detta, tillsammans med prioriteringar 

kring bemanning av olika yrkeskategorier, skapar förutsättningar för 

att ge de boende ökad stimulans, omväxling och trivsel. 

Verksamheten behöver åtgärda  

Det fanns inget som behövde åtgärdas vid uppföljningstillfället.  

Uppföljningen är gjord av  

Jessica Lind, verksamhetsuppföljare hälso- och sjukvård och Berit 

Johansson och Sara Lundblad verksamhetsuppföljare social omsorg, 

Södermalms stadsdelsförvaltning i oktober 2021.  

Uppföljningsunderlag 
 Digital verksamhetsuppföljning oktober 2021.  

 


