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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Kulltorps vård- och omsorgsboende 
Regiform: kommunal 

Inriktning: somatisk, demens, korttidsvård 

Antal lägenheter: 56 

 

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 bedömningen   
Den sammanfattande bedömningen är att det finns ett ledningssy-

stem som ger förutsättningar att ge god och säker vård och omsorg. 

Det finns rutiner och arbetssätt för att upptäcka risker och att före-

bygga oönskade händelser, men systematiken i arbetet behöver ut-

vecklas. Utföraren behöver också ta fram arbetssätt för att på ett 

systematiskt sätt använda sig av den kompetensutveckling medarbe-

tarna får. 

Trygghet och säkerhet 

De boende uppger i brukarundersökningarna att de är trygga, får 

gott bemötande och har förtroende för personalen. Det ger goda för-

utsättningar att lyckas med det utvecklingsarbete kring personcen-

trerad vård och omsorg som pågår. Medarbetarna berättar att team-

möten hålls regelbundet och att arbetssättet är på god väg att ut-

vecklas. Utföraren behöver säkerställa att alla yrkeskategorier deltar 

i teammöten och att rehabiliteringsinsatserna fördelas jämlikt i hela 

boendet, då verksamhetens korttidsboende tar en stor del av arbets-

terapeutens och sjukgymnastens tid. 

 

Verksamheten har påbörjat arbete med att säkerställa att riskbedöm-

ningar görs i direkt anslutning till inflyttning och därefter vid be-

hov, dock minst en gång per år. 

 

Verksamheten ger sin personal kompetensutveckling inom flera 

områden, men behöver utveckla arbetssätt för att omsätta de nya 

kunskaperna i det praktiska arbetet.  
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Meningsfullhet och delaktighet 

Vid senaste verksamhetsuppföljningen 2019 hade utföraren påbörjat 

ett arbete med att anpassa aktiviteter och utevistelse utifrån varje 

enskild boende. De boende svarar i de senare undersökningarna att 

personalen tar hänsyn till deras önskemål men uppger samtidigt att 

de inte är lika nöjda med aktiviteter och utevistelse. De boende är 

nöjda med mat och måltider, något som verksamheten satsat på att 

utveckla det senaste året.  

 

För att de boende ska kunna vara delaktiga och känna meningsfull-

het behöver alla yrkeskategorier delta i teamarbetet. 

Verksamheten behöver åtgärda  

 Utveckla teamarbetet. 

 Utveckla stimulans, aktiviteter och utevistelse. 

 Säkerställa att genomförd kompetensutveckling används i 

verksamheten. 

 

Förvaltningens verksamhetsuppföljare följer upp åtgärderna lö-

pande under 2022. 

Uppföljningen är gjord av 

Jessica Lind och MAR (verksamhetsuppföljare hälso- och sjuk-

vård), Berit Johansson och Katrin Berglund (verksamhetsuppföljare 

social omsorg) på Södermalms stadsdelsförvaltning september 

2021.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning september 2021  

 Kvalitetsinstrument för hälso- och sjukvård (Qusta) septem-

ber/oktober 2021 

 Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 

 Kvalitetsuppföljning på individnivå 2021  

 


