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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Nockebyhöjden, VoB 
Regiform: Privat 

Inriktning: Demens och somatik 

Antal lägenheter: 67 

 

Verksamhetsuppföljningen genomfördes digitalt via Skype. 

 

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 
Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen, är 

bedömningen att verksamheten uppfyller de krav som ställs och  

bedöms därmed ha förutsättningar att ge en god och säker vård och 

omsorg. 

 

Trygghet och säkerhet 
Den samlade bedömningen är att verksamheten erbjuder en trygg 

och säker vård och omsorg. Verksamheten har nyligen bytt ut sitt 

digitala ledningssystem, det är tydligt och kommer att vara  

lättillgängligt för all personal. Riskanalyser och egenkontroller  

genomförs regelbundet. Resultat av olika former av uppföljningar 

och kvalitetsmätningar analyseras och används i arbetet med  

kvalitetsutveckling.  

 

Andel utbildad omvårdnadspersonal är hög och verksamheten är 

Silviacertifierad. I verksamheten finns även en Silviasjuksköterska. 

Verksamheten har regelbundna tvärprofessionella teammöten.  

 

Resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 visar att 

100 % är nöjda med boendet. Även frågorna om upplevd trygghet 

och personalens bemötande får ett mycket högt utfall. De frågor 

som visar ett lägre resultat är om man vet vart man ska vända sig 

med synpunkter och klagomål och om personalen informerar om 

tillfälliga förändringar. Så gott som samtliga frågor i  

brukarundersökningen visar ett bättre resultat jämfört med  

Stockholms stad. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Meningsfullhet och delaktighet 
Den samlade bedömningen är att verksamheten arbetar för att de 

äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro.  

Värdegrunden med ledorden trygghet, omtanke och glädje är väl 

förankrad hos personalen och den äldres välbefinnande är hela tiden 

i fokus.  

De boende erbjuds olika former av aktiviteter och daglig utevistelse. 

Arbetssättet är personcentrerat och utgår från den enskildes förmåga 

och önskemål.  

Verksamheten behöver åtgärda 
• Utifrån brukarundersökningens resultat bör verksamheten arbeta 

med att informera de boende om tillfälliga  

förändringar samt vart man vänder sig med synpunkter och  

klagomål.  

 

 

Uppföljningen är gjord av:  
Anne-Christine Davidsson och Monica Nordqvist på Bromma 

stadsdelsförvaltning mars 2021.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning mars 2021  

 Verksamhetsuppföljning mars 2019 

 Brukarundersökning 2020  

 

 

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal samt uppdragsbeskrivning hittas på stadens hemsida. Länk till 

sidan finns här 

 
 

http://foretag.stockholm.se/Upphandling--Entreprenad/Valfrihetssystem/Aldreomsorg/Uppfoljning-av-aldreomsorgens-verksamheter/

