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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Magdalengårdens vård- och omsorgsboende 
Regiform: egen regi 

Inriktning: somatisk, demens 

Antal lägenheter: 66 

 

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 bedömning 

Verksamheten övergick i kommunal regi i november 2019 efter att 

tidigare ha drivits på entreprenad. Sedan kommunen tog över har 

det varit flera chefsbyten och nuvarande enhetschef har nyligen till-

trätt och biträdande enhetschef är under rekrytering. Utföraren har 

rutiner och arbetssätt för att arbeta med egenkontroller, risker i 

verksamheten och avvikelser. 

 

För att säkra verksamhetens kvalitet ytterligare behöver arbetet med 

team och personcentrering utvecklas. 

Trygghet och säkerhet 

De boende på Magdalenagården uppger att de får god kontinuitet,  

och ett gott bemötande av personalen i de brukarundersökningar 

som genomförts. Verksamheten behöver förstärka teamarbetet för 

att ytterligare säkra den personcentrerade vården och omsorgen. En-

heten arbetar för att förstärka de organisatoriska förutsättningarna. 

Även kompetenshöjning inom kontaktmannaskapet är planerat för 

all omsorgspersonal. Detta förväntas bidra till utveckling av teamar-

betet och personcentrering. 

Meningsfullhet och delaktighet 

Verksamheten har nyligen anställt en medarbetare med ansvar för 

aktiviteter vilket ger förutsättningar att tillgodose de boendes behov 

av stimulans, aktiviteter och utevistelse. Detta är utvecklingsområ-

den som verksamheten har identifierat. De boende har i brukarun-

dersökningar uppgett att de är nöjda med personalkontinuiteten och 

att insatserna ges på det sätt som önskas. De är också nöjda med 
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måltidssituationen. Den nyligen genomförda måltidsobservationen 

visade att måltiderna genomförs på ett bra sätt. 

 

Verksamheten behöver åtgärda  

 Utveckla extern samverkan. 

 Säkerställa att kompetensutveckling genomförs utifrån verk-

samhetens och medarbetarnas behov. 

 

Förvaltningens verksamhetsuppföljare följer upp åtgärderna lö-

pande under 2022. 

 

Uppföljningen är gjord av  

Jessica Lind (verksamhetsuppföljare hälso- och sjukvård), Berit Jo-

hansson och Katrin Berglund (verksamhetsuppföljare social om-

sorg) på Södermalms stadsdelsförvaltning 3 november 2021.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning november 2021  

 Brukarundersökning 2020 

 Kvalitetsuppföljning på individnivå 2021  

 Måltidsobservation oktober-november 2021 

 

 


