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Bedömning av verksamhetens kvalitet  

Solbackens vård- och omsorgsboende  

Regiform: Entreprenad 

Inriktning: Demens  

Antal lägenheter: 64  

  

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens 

sammantagna kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och 

avtal eller uppdragsbeskrivning, utifrån nedan angivna underlag.   

Uppföljningen belyser såväl verksamhetens styrkor som 

utvecklingsområden för att stödja verksamheten i 

utvecklingsarbetet.  

 
Solbackens vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad av 

Vardaga. Verksamheten har en lummig innergård där aktiviteter 

anordnas. Ledningen består av enhetschef och gruppchefer. 

Sjuksköterska och undersköterskor finns tillgängliga under dygnets 

alla timmar. Fysioterapeut och arbetsterapeut finns inom enheten. 

Dietist finns som konsult vid behov.  

  

Sammanfattande bedömning  

Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen är 

bedömningen att verksamheten uppfyller de krav som ställs för att 

ha förutsättningar att ge en säker vård och omsorg av god kvalitet. 

 

Verksamheten har rutiner för att förebygga och behandla 

undernäring och det finns tillgång till dietist men kontakten med 

dietist behöver utvecklas.  

 

Vad gäller den sociala dokumentationen finns det utrymme för 

utveckling vad gäller mål och måluppfyllelse, vilket verksamheten 

har uppmärksammat.   

 

Vid verksamhetsuppföljningen framkommer att verksamheten bör 

utveckla kunskapen bland medarbetare om 

rapporteringsskyldigheten enligt bestämmelser om Lex Sarah. 

 

Nöjdheten bland boende med att komma utomhus ses som ett 

utvecklingsområde. 

 



  

  

 

 

 

Trygghet och säkerhet  

Verksamheten har ett fungerande ledningssystem för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i 

verksamheten. Verksamheten genomför riskbedömningar såväl på 

verksamhetsnivå som individnivå för att undvika att oönskade 

händelser sker. Regelbundna egenkontroller görs för att följa upp att 

arbetet sker enligt fastställda rutiner och för att fånga upp områden 

där det finns behov av kompetensutveckling. 

 

Verksamheten har rutiner för att förebygga och behandla 

undernäring och det finns tillgång till dietist men kontakten med 

dietist behöver utvecklas.  

Det finns ett väl utvecklat teamarbete kring varje boende där 

sjuksköterska och baspersonal ingår.  

Verksamheten har rutiner och arbetssätt för avvikelsehantering och 

hantering för synpunkter och klagomål. Vid 

verksamhetsuppföljningen framkommer att verksamheten bör 

utveckla kunskapen bland medarbetare om 

rapporteringsskyldigheten enligt bestämmelser om Lex Sarah. 

 

Verksamheten har goda resultat från brukarundersökningen 2020 

vad gäller bemötande från personalen och boende upplever att det 

är lätt att få kontakt med personalen. Förtroende för personalen är 

högt och majoriteten upplever att de får information om tillfälliga 

förändringar som sker i verksamheten.  

 

Meningsfullhet och delaktighet  

Verksamheten arbetar personcentrerat genom att insatserna 

utformas utifrån den boendes uttryckliga önska och vilja. Hur och 

när hjälpen ska utföras beskrivs tydligt i genomförandeplanen. Det 

finns utrymme för utveckling vad gäller mål och måluppfyllelse, 

vilket verksamheten har uppmärksammat. Ofta får anhöriga hjälpa 

till med att skriva en levnadsberättelse som är ett stöd i planeringen 

av omsorgen.    

 

Brukarundersökningen för 2020 visar att upplevelsen av hur maten 

smakar och  måltidsupplevelsen har förbättrats sedan föregående år 

och resultatet ligger högre än snittet för Stockholm stad.  

Baspersonal informerar de boende om dagens måltider.  

 

En hög andel boende är nöjda med möjligheten att påverka hjälpens 

utförande och upplever att de kan påverka vid vilka tidpunkter som 

hjälpen ska ges. 



  

  

 

Verksamheten har goda resultat vad gäller nöjdhet med 

verksamhetens sociala aktiviteter. Aktiviteterna anpassas och 

formas efter de boendes individuella förmågor, förutsättningar samt 

dagsform. Aktivitetsansvarig tar fram ett aktivitetsschema för varje 

vecka och erbjuder utevistelser. Nöjdheten bland boende med att 

komma utomhus ses dock som ett utvecklingsområde. 

 

Verksamheten behöver åtgärda 2022 

 Verksamheten har rutiner för att förebygga och behandla 

undernäring och det finns tillgång till dietist men kontakten 

med dietist behöver utvecklas. 

 Vad gäller den sociala dokumentationen finns det utrymme 

för utveckling vad gäller mål och måluppfyllelse, vilket 

verksamheten har uppmärksammat.  

 Vid verksamhetsuppföljningen framkommer att 

verksamheten bör utveckla kunskapen bland medarbetare 

om rapporteringsskyldigheten enligt bestämmelser om Lex 

Sarah. 

 Andelen som är nöjda med möjligheten att komma utomhus 

bör öka. 

 

Uppföljningen är gjord av:   

Malin Junerud (verksamhetsuppföljare hälso- och sjukvård) och Pia 

Lindman (verksamhetsuppföljare (SoL) på Kungsholmens 

stadsdelsförvaltning 24 september 2021.  

Uppföljningsunderlag  

• Verksamhetsuppföljning september 2021. 

• Brukarundersökning oktober 2020.  

• Kvalitetsinstrument för hälso- och sjukvård (Qusta) augusti 

2021. 

 

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal samt uppdragsbeskrivning hittas på stadens hemsida 

www.stockholm.se. Länk till sidan finns här. 

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

