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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Sjöstadsgårdens vård- och omsorgsboende 

Regiform: entreprenad 

Inriktning: demens och somatisk. 

Antal lägenheter: 59 

 

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens samman-

tagna kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och avtal eller 

uppdragsbeskrivning, utifrån nedan angivna underlag.  

Uppföljningen belyser verksamhetens styrkor och utvecklingsområ-

den för att stödja verksamheten i förbättringsarbetet. 

Sammanfattande bedömningen   
Ledningssystemet uppfyller de krav som ställs i avtalet för att ge en 

god och säker vård och omsorg. Verksamheten arbetar strukturerat 

med utveckling mot gemensamma mål. Verksamheten har genom-

fört en Silviahemscertifiering vilket är en bra grund för att säker-

ställa god vård och omsorg genom fokus på kompetensutveckling, 

teamarbete och reflektion. 

Trygghet och säkerhet 

Verksamhetens ledningssystem uppfyller de krav som kan ställas 

för att kunna ge en trygg och säker vård och omsorg och utföraren 

använder sig av det för att systematiskt arbeta kvalitetshöjande.  

Resultatet i brukarundersökningen visar att de boende är nöjda och 

trygga med sitt boende och får ett gott bemötande. Medarbetarna 

har en god samverkan i det dagliga arbetet och arbetar strukturerat i 

team och med välfungerande kontaktmannaskap som gör att den en-

skilde står i centrum. Verksamheten använder sitt ledningssystem 

som gör att de upptäcker de brister som finns och då åtgärda dessa. 

Meningsfullhet och delaktighet 

De boende uppger att personalen har tillräckligt med tid att utföra 

insatserna och att de tar hänsyn till olika önskemål. De boende ut-

trycker också att de är nöjda med möjligheterna att komma ut. 

 

Personalen beskriver sitt arbetssätt där värdegrund och personcen-

trering tydligt framgår. Utföraren har en struktur för hur arbetet med 

delaktighet, aktiviteter och utevistelse på grupp- och individnivå ska 

genomföras. Brukarundersökningen visar att aktiviteter är ett ut-

vecklingsområde. Under pandemin har verksamheten styrt om sitt 
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arbetssätt vilket inneburit fler individuella aktiviteter och på respek-

tive våningsplan. Dessa mindre sammanhang ger ökade förutsätt-

ningar för mer personcentrerade aktiviteter.  

Uppföljningen är gjord av:  

Cajsa-Lena Vennström, verksamhetsuppföljare hälso- och sjukvård 

Katrin Berglund och Sara Lundblad, verksamhetsuppföljare social 

omsorg, Södermalms stadsdelsförvaltning, april 2021.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning april 2021 

 Brukarundersökning oktober 2020  

 

 


