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Bedömning av verksamhetens kvalitet 2021 

Löjtnantsgårdens vård- och omsorgsboende 

Regiform: Privat 

Inriktning: Somatik och demens 

Antal lägenheter: 55 lägenheter varav 28 somatiska och 27 

demens 

 

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens sammantagna 

kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och avtal eller 

uppdragsbeskrivning, utifrån nedan angivna underlag. Uppföljningen 

belyser såväl verksamhetens styrkor som utvecklingsområden för att 

stödja verksamheten i utvecklingsarbetet.  

 . 
Sammanfattande bedömning  
Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen är 

bedömningen att verksamheten till övervägande del uppfyller de krav som 

ställs för att ha förutsättningar att ge en säker vård och omsorg av god 

kvalitet.  

 

Det befintliga ledningssystemet behöver revideras för att ytterligare 

tydliggöra struktur som beskriver verksamhetens processer. För att säkra 

verksamhetens kvalitet behöver det strukturerade arbetet med analys och 

egenkontroller utvecklas. Det goda arbetssättet i verksamheten behöver 

tydliggöras i befintliga rutiner. På grund av rådande pandemi har årets 

verksamhetsuppföljning genomförts digitalt. Uppföljningen genomfördes i 

september 2021 enligt stadens riktlinjer. 

 

Trygghet och säkerhet  
Boende känner sig trygga och får bra bemötande av personalen. Boende 

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

med sjuksköterska och läkare. Kontinuiteten både hos hälso- och 

sjukvårdspersonal och baspersonal i verksamheten är hög vilket sannolikt 

är en bidragande orsak till de boendes upplevelse av trygghet och 

säkerhet. Samtliga tillsvidareanställd baspersonal har adekvat utbildning. 

Tre undersköterskor har påbörjat specialistutbildning för undersköterskor 

inom området demens och inriktning multisjuka äldre. 

 

Teamarbetet fungerar enligt verksamheten väl, men kan utvecklas och 

implementeras ytterligare så att personalen får en ökad förståelse för sina 

olika roller och ansvar. 
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Verksamheten har påbörjat arbetet med att analysera och mer aktivt 

använda sig av resultatet från sina egenkontroller. För att utveckla sitt 

systematiska kvalitetsarbete behöver analyserna fördjupas och 

dokumenteras för att ytterligare synliggöra utvecklingsarbetet. Den lokala 

rutinen kan kompletteras med vilka egenkontroller som genomförs, av 

vem, när och vilken omfattning. 

 
Meningsfullhet och delaktighet  
Ledningen beskriver hur värdegrunden genomsyrar det dagliga arbetet 

vilket är ett stöd för personalen i det personcentrerade arbetssättet. Det 

styrks av att de boende upplever sig delaktiga och att personalen tar 

hänsyn till deras önskemål. De boende anger att de är mindre nöjda med 

måltiden som en trevlig stund på dagen och att maten smakar gott. För att 

boende ska uppleva måltidstunden som en trevlig stund och maten 

välsmakande har man under året påbörjat ett projekt med en dietist.  

 

Flera boende har uttryckt att de önskar utökade möjligheter till utevistelse 

och verksamheten har avsatt en personal för att säkerställa erbjudande om 

daglig utevistelse. 

  

Verksamheten behöver åtgärda  
Delar av ledningssystemet behöver utvecklas genom att: 

 Analys av genomförda egenkontrollers resultat synliggör styrkor 

och eventuella utvecklingsområden. 

 

 Uppdatera och anpassa rutiner utifrån befintliga arbetssätt samt 

identifiera om flera olika rutiner kan samlas i en övergripande 

rutin, t.ex. intern samverkan. 

 

 

Uppföljningen är gjord av:  

Annica Myhr Ahron och Elenor Gustafsson verksamhetsuppföljare från 

Östermalms stadsdelsförvaltning september 2021.  

 

  

Uppföljningsunderlag  
 Verksamhetsuppföljning 2019 

 Individrapporter 2019-2020 

 Brukarundersökning 2019 och 2020  

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande avtal 

samt uppdragsbeskrivning hittas på stadens hemsida www.stockholm.se 
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