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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Riddargårdens vård- och omsorgsboende  

Regiform: entreprenad 

Inriktning: demens och somatik  

Antal lägenheter: 45 

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 legat till grund för uppföljningen bedöms 

verksamheten uppfylla de krav som ställs för att ha förutsättningar 

att ge de äldre en god och säker vård och omsorg.  

 

Verksamheten har ett lokalt anpassat ledningssystem för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla kvaliteten i verksamheten, 

både gällande omsorg och hälso- och sjukvård.  

 

Trygghet och säkerhet 

Verksamheten har förutsättningar att ge de äldre en trygg vård och 

omsorg vilket bland annat visar sig i kvalitetsuppföljningen på 

individnivå och brukarundersökningen där de boende uppger att de 

känner sig trygga och känner att de får ett bra bemötande från 

personalen. 

Ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet ger en god 

grund att fortlöpande säkra kvaliteten och förebygga risker i 

verksamheten. Det finns tydliga rutiner som är väl kända av 

medarbetarna. Verksamheten arbetar aktivt med att utveckla 

omsorgen genom till exempel kvalitetsråd och omvårdnadsmöten. 

De flesta medarbetarna är utbildade undersköterskor och en 

kontinuerlig kompetensutveckling pågår. Ett utvecklingsområde är 

att utbilda medarbetare i arbetsledning och arbetsmiljö för att möta 

det nya kravet från första januari 2022 om arbetsledning på plats 

dygnet runt.  

 

Verksamheten har regelbundna teammöten kring den boende vilket 

ger en förutsättning för en individuellt utformad vård och omsorg. 
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Vid förändrat hälsotillstånd tar undersköterskor snabbt kontakt med 

sjuksköterska. Utöver detta beskriver medarbetarna det 

personcentrerade arbetssättet som genomsyrar den vård och omsorg 

som ges. 

Meningsfullhet och delaktighet 

Kvalitetsuppföljningen på individnivå visar att de boende är nöjda 

med hur och när de får hjälp. Det tyder på att de boende är delaktiga 

i upprättandet av sina genomförandeplaner och har förtroende för 

sin kontaktperson och övrig personal.  

 

Kvalitetsuppföljningen på individnivå visar att de boende är nöjda 

med maten som serveras och med måltidssituationen. Något att 

arbeta vidare med är att ge de boende tid för samtal och dagliga 

gemensamma aktiviteter på avdelningarna. 

 

Uppföljningen är gjord av 

 Jessica Weisten, verksamhetscontroller 

 Cajsa-Lena Vennström, medicinskt ansvarig sjuksköterska  

 

 Uppföljningsunderlag  

 Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 

 Verksamhetsuppföljning, november 2021  

 Kvalitetsuppföljning på individnivå, november 2021 (23 

boende har deltagit) 

 QUSTA oktober 2021 

 


