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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Nymilen, VoB 
Regiform: Privat 

Inriktning: Somatik och demens 

Antal lägenheter: 45 

 

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 vård och omsorg.  

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

och säker vård och omsorg. Ledningssystemet är digitalt och  

tillgängligt för all personal. Riskanalyser och egenkontroller  

genomförs regelbundet. Resultat av olika former av uppföljningar 

och kvalitetsmätningar analyseras och används i arbetet med  

kvalitetsutveckling. Olika rådsfunktioner finns där personalen är 

delaktiga. Verksamheten har rutiner för en säker hälso- och  

sjukvård.  

 

Resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 visar att 

100 % av de boende är nöjda med personalens bemötande. Även 

frågorna om upplevd trygghet och förtroende för personalen får ett 

högt utfall. En fråga som visar ett lägre resultat är om personalen 

brukar informera om tillfälliga förändringar. Så gott som samtliga 

frågor i brukarundersökningen visar ett bättre resultat jämfört med  

Stockholms stad. Rutiner för en säker hälso- och sjukvård finns. 

 

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

äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro.  

De boende erbjuds olika former av aktiviteter och personalen ställer 

dagligen frågor om önskemål om utevistelse. Tillgång till öppna  

innegårdar finns. Resultatet från Socialstyrelsens  
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brukarundersökning visar ändå ett lägre resultat på frågan om  

möjligheterna att komma utomhus är bra.  

Under pandemin har verksamheten anpassat aktiviteterna så att de 

kunnat genomföras på ett smittsäkert sätt. 

Även frågan om man kan påverka vilka tider man får hjälp visar ett 

lägre resultat och bedöms därför vara ett utvecklingsområde. 

 

Verksamheten behöver åtgärda 
Verksamheten bör arbeta med att  

● tillgodose möjligheten till utevistelse 

● informera de boende om tillfälliga förändringar 

● säkerställa de boendes möjlighet att kunna påverka vilka tider 

man får hjälp. 

 

 

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

stadsdelsförvaltning april 2021 

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning april 2021  

 Verksamhetsuppföljning oktober 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/

