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Bedömning av verksamhetens kvalitet  

Solgården vård- och omsorgsboende 

Regiform: Privat, drivs av Stora Sköndal 

Inriktning: Demens och somatisk boende 

Antal lägenheter: 65 

  

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.  

  

Sammanfattande bedömning  

Under maj 2021 gjordes en verksamhetsuppföljning, som på grund 

av covid-19, ägde rum digitalt. Från utföraren deltog representanter 

från olika yrkeskategorier. 

Utifrån årets uppföljning, föregående uppföljning samt utifrån de 

underlag som har legat till grund (se nedan), är bedömningen att 

verksamheten uppfyller de krav som ställs för att ha förutsättningar 

att ge en säker vård och omsorg. Bedömningen är att verksamhetens 

övergripande och lokala rutiner stödjer patientsäkerhetsarbetet och 

är kända för berörda medarbetare. Solgårdens vård- och 

omsorgsboende har ett välfungerande ledningssystem för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i 

verksamheten. 

Ett förbättringsområde är dock att bättre nå ut till samtliga boende 

och/eller anhöriga om vart man vänder sig med synpunkter och 

klagomål samt att bättre informera om tillfälliga förändringar. 
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Trygghet och säkerhet  

För att den enskilde ska kunna ta del av insatser av god kvalitet 

krävs att vården och omsorgen planeras utifrån den enskildes 

behov. Detta ställer krav på teamsamverkan mellan olika 

professioner. Solgårdens vård- och omsorgsboende har 

välutarbetade rutiner för teamarbete. Man arbetar med samverkan 

mellan olika yrkeskategorier genom till exempel morgonmöten, 

teammöten och kvalitetsråd. Genom teamets samlade kompetens 

skapas en helhetsbild av den enskildes behov.  

Samtliga av de anställda har adekvat utbildning. Därtill har 

verksamheten en årlig kompetensutvecklingsplan för 

omvårdnadspersonal samt för legitimerad personal. 

Verksamheten har ett fungerande ledningssystem för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i 

verksamheten. Utförarens plan för patientsäkerhetsarbete ligger till 

grund för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Planen beskriver 

patientsäkerhetsområden, mål och metod. Den samlade 

bedömningen är att verksamhetens övergripande och lokala rutiner 

stödjer patientsäkerhetsarbetet och är kända för berörda 

medarbetare.  

Förutom tillgång till läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och 

sjukgymnast/fysioterapeut finns efter individuell bedömning 

möjlighet att konsultera dietist och logoped. Stora Sköndal har egen 

logoped, och dietist via primärvården. Sjuksköterska är på plats 

dagtid vardagar. Kvällar och nätter finns sjuksköterska med 

inställelsetid på 30 minuter. Samverkansavtal finns med 

läkarorganisation. Brukarenkäten visar att de boende upplevt att det 

ibland varit svårt att få kontakt med läkare. I 

patientsäkerhetsberättelsen framgår att samverkan med 

läkarorganisationen blivit bättre, men att tillgängligheten ibland har 

minskat vid semestrar. Enheten har då som åtgärd kontaktat 

läkarorganisationen eller Stora Sköndals medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS). De sjuksköterskor som medverkade vid 

verksamhetsuppföljningen upplever att de får kontakt med läkare 

när de ser behov av det. Vid rond med läkare deltar sjuksköterska. 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och undersköterska 

deltar vid behov. 

Riskbedömningar utförs såväl på verksamhetsnivå som på 

individnivå för att undvika att oönskade händelser sker. I 

ledningssystemet finns rutiner och dokument för samtliga 

efterfrågade områden inom hälso- och sjukvård, och de förefaller 

vara välkända för de deltagare som är med vid 

verksamhetsuppföljningen. Verksamheten arbetar med 

kvalitetsregister enligt en årsplan som teamen följer. Ett av 

registren är BPSD, som ger stöd vid beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demens.  
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Verksamheten har ett välfungerande arbete med egenkontroller 

inom hälso- och sjukvård och inom en rad andra områden så som 

den sociala dokumentationen. Verksamhetsuppföljare bedömer att 

vidtagna eller planerade åtgärder är relevanta. I 

patientsäkerhetsberättelsen lyfter verksamheten avvikelser inom sex 

patientsäkerhetsområden, däribland tillgänglighet till läkare. Det 

framkommer även att det har hänt att medarbetare inte har förnyat 

delegering i rätt tid. Verksamheten har justerat rutinen för detta och 

bedöms av verksamhetsuppföljare ha en bra rutin för delegering av 

hälso- och sjukvårdsåtgärder. De övriga avvikelser som tas upp 

bedöms av både verksamhetschef och verksamhetsuppföljarna 

kunna åtgärdas med några få åtgärder. En av de övriga avvikelser 

som lyfts i patientsäkerhetsberättelsen är att överanvändning av 

skyddsutrustning förekommit och att hygienombud därför ska gå 

utbildning via vårdhygien. I egenkontrollen för hälso- och 

sjukvårdsdokumentation har verksamheten inte upptäckt brister. 

Man har dock upptäckt förbättringsområden inom den sociala 

dokumentationen och avser att genomför utbildning för 

omvårdnadspersonalen. Bristerna är dock inte av den karaktären att 

de äventyrar den enskildes säkerhet. Det handlar om att den sociala 

dokumentationen måste bli mera enhetlig.  

Solgårdens vård- och omsorgsboende använder sig av Sveriges 

nationella handlingsplan för patientsäkerhet, vilken prioriterar 

följande övergripande patientsäkerhetsområden:  

Ökad kunskap om inträffade vårdskador, Tillförlitliga och säkra 

system, processer och rutiner; Säker vård här och nu, Stärka analys, 

lärande och utveckling samt Öka riskmedvetenhet och beredskap. 

Konkreta åtgärder är bland annat att införa ett nytt avvikelsesystem, 

utbildning inom avvikelseprocessen, och att genomföra 

processkartläggning för vårdprocesser internt.  

 

Meningsfullhet och delaktighet  

Verksamheten har en framtagen värdegrund som man aktivt arbetar 

med att implementera hos all personal. Ett sätt att implementera 

värdegrunden och hålla den levande är genom värdegrundsdagar 

som är gemensamma för samtliga vård- och omsorgsboenden inom 

Stora Sköndal. Därutöver hålls ledorden levande genom att 

ledorden tas o upp i alla led, till exempel på arbetsplatsträff, i 

anställningsförfarande, i medaretarsamtal och i det dagliga arbetet 

genom ett nära ledarskap. 

Enligt brukarundersökningen anser flertal svarande att personalen 

har ett gott bemötande och att personalen tar hänsyn till den 

enskildes åsikter och önskemål.  

Solgårdens vård- och omsorgsboendet har en aktivitetscoach som 

arbetar utifrån anpassade aktiviteter där inflytande och delaktighet 

är viktigt. Det finns en rad olika aktiviteter att erbjuda. Under 



  

  

4 

 

pandemin har man dessvärre inte kunnat ha gruppaktiviteter i 

samma omfattning som tidigare. Det finns dock välarbetade rutiner 

för både aktiviteter och utevistelse. Boendet har en fin 

utomhusmiljö med uteplatser och innegårdar.  Emellertid är det 

många som i brukarundersökningen för 2020 anser att de inte 

kommer ut tillräckligt mycket. Boendet svarar att på grund av 

pandemin har man inte kunnat vara lika många på de gemensamma 

innegårdarna. Dock har detta förbättrats sedan 

brukarundersökningen gjordes, uppger verksamhetschefen.  

Det är kontaktpersonens (även kallad omsorgssamordnare) som 

ansvar att den enskilde får egentid med sin kontaktperson samt att 

den enskilde får möjlighet att delta i aktiviteter som är anpassade 

efter intresse och förmåga. 

Enligt brukarundersökningen 2020 svarar många att de inte är nöjda 

med maten och av denna anledning har utföraren vidtagit åtgärder 

och byt leverantör. Efter att brukarundersökningen gjordes har 

maten blivit bättre och uppskattas nu, uppger verksamhetschefen 

under uppföljningen och detta bekräftas av övrig personal som 

deltog under mötet.  

Verksamheten arbetar personcentrerat. Hur och när hjälpen ska 

utföras beskrivs tydligt i genomförandeplanen. Enligt 

brukarundersökningen svarar en mycket hög andel av de tillfrågade 

att de känner förtroende för personalen.  

Ett utvecklingsområde är att bättre informera vart man vänder sig 

med synpunkter och klagomål samt att bättre informera om 

tillfälliga förändringar, enligt brukarundersökningen. Av samma 

brukarundersökning framkommer det att en hög andel av de 

tillfrågade besväras av ensamhet. Detta anser utföraren går att 

relatera till pandemin då det rådde besöksförbud och detta i långa 

perioder under 2020.  
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Verksamheten behöver åtgärda  

 Verksamheten behöver bättre säkerställa att samtliga äldre 

får information om vart de ska vända sig med synpunkter 

och klagomål. 

 Verksamheten behöver bli bättre på att informera om 

tillfälliga förändringar. 

 

 

Uppföljningen är gjord av:   

Barbara Bernhardsson, uppföljningsansvarig (SoL), Linda Rehnberg 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

Mötet ägde rum digitalt 6:e maj 2021, Farsta stadsdelsförvaltning.   

 

Uppföljningsunderlag  

• Verksamhetsuppföljning 2019 

• Rutiner och dokument utifrån mallen för uppföljning 2021 

• Brukarundersökning från Social Styrelsen 2020   

 

  

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal hittas på stadens hemsida.  

  

  

 


