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Bedömning av verksamhetens kvalitet  

Vardaga Tussmötegården 

Regiform: Privat regi 

Inriktning: Demens och somatisk  

Antal lägenheter: 80 

  

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.  

Sammanfattande bedömning  

Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende drivs i Vardagas regi 

sedan februari 2021. 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. 

Trygghet och säkerhet  

Den samlade bedömningen är att verksamheten erbjuder en trygg 

och säker vård och omsorg. Verksamheten har ett välfungerande 

ledningssystem och arbetar systematiskt och fortlöpande med att 

utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Riskbedömningar på 

verksamhetsnivå och på individnivå har gjorts för att undvika att 

oönskade händelser sker. Regelbundna kontroller görs för att följa 

upp att arbetet sker enligt fastställda rutiner och mål.   

En hög andel av personalen har adekvat utbildning och flertalet har 

lång erfarenhet. För att utveckla och säkra kompetensen har 

verksamheten en plan för personalförsörjning och 

kompetensutveckling som matchar verksamhetens behov. Det finns 

personal som behöver utveckla sin förmåga att skriva på svenska. 

Personalen har fått utbildning i demenssjukdomar och två personer 

är utbildade till Silviasystrar.  

Verksamheten har rutiner för en säker livsmedelshantering och de 

äldre erbjuds en anpassad och näringsriktig kost enligt gällande 

regelverk. Det finns tillgång till specialkompetens inom kost- och 

nutritionsfrågor. 



  

  

Tussmötegården har regelbundna teammöten där flera yrkesgrupper 

samverkar för att säkra vården och omsorgen om de enskilda. På 

dessa möten följs individuella hälsoplaner och genomförandeplaner 

upp. Överrapportering mellan yrkeskategorier och arbetspass 

bedöms vara välstrukturerade, så att viktig information om de 

enskilda boende överförs till berörd personal.  

Resultatet i brukarundersökningen visar att de äldre i hög grad har 

förtroende för personalen och är nöjda med bemötandet.  

Brukarundersökningen visar att de äldre i låg utsträckning upplever 

att de får information om tillfälliga förändringar i verksamheten. 

Att ha kontroll i sin livssituation är en viktig förutsättning för att 

kunna känna trygghet. För att ytterligare öka de äldres trygghet 

rekommenderas därför verksamheten att ta reda på hur tillfälliga 

förändringar kan kommuniceras bättre med de boende. 

Meningsfullhet och delaktighet  

Den samlade bedömningen är att Tussmötegården eftersträvar att de 

äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro. 

Kvalitetsobservationen visade att genomförandeplanen är 

individuellt utformad. Hur och när hjälpen ska utföras beskrivs 

tydligt i genomförandeplanen. Brukarundersökningen visar också 

att de äldre upplever att personalen i hög grad tar hänsyn till deras 

åsikter och önskemål. Enligt kvalitetsobservationen behöver 

verksamheten på den avdelning där observationen genomfördes öka 

delaktigheten i omvårdnaden. Vardagas verksamheter har ett 

framtaget koncept som utgår från värdegrunden, ”den goda dagen”, 

och som all personal har fått utbildning i.  

Enligt brukarundersökningen fick måltidssituationen och maten ett 

lägre resultat. Tussmötegården har sedan undersökningen gjordes 

övergått till Vardagas måltidskoncept vilket innebär maten till stor 

del är hemlagad. Verksamheten gör måltidsobservationer 

regelbundet och det finns nu en måltidsansvarig, måltidsombud och 

ett måltidsråd för att utveckla maten och måltidssituationen. Utifrån 

kvalitetsobservationen framkommer att serveringen av maten är bra 

och det rekommenderas att på en avdelning arbeta mer med att öka 

de äldres delaktighet vid måltiderna samt att utveckla samtalet vid 

måltiden.  

Tussmötegården ligger centralt i Svedmyra och består av två hus 

med sex avdelningar. I anslutning till byggnaderna finns trädgårdar 

med utrymme för aktiviteter och social samvaro. Resultatet av 

brukarundersökningen visar en låg trivsel med inomhusmiljön i ett 

av husen och i samtal med verksamheten visar det sig att de arbetar 

med att genomföra vissa förbättringar.  

Verksamheten arbetar för att implementera rutiner och arbetssätt 

kring aktiviteter och utevistelse. De äldre erbjuds olika 

gruppaktiviteter varje vecka och alla har en utsedd kontaktman som 

har ansvar för att de äldre får egen tid utifrån behov och önskemål. 

Resultatet från brukarundersökningen visar en lägre nöjdhet med 



  

  

aktiviteterna och möjlighet att komma utomhus. Enligt 

kvalitetsobservationen kan aktiviteterna både individuellt och i 

grupp utvecklas i en del av verksamheten för att bättre möta de 

äldres önskemål och den sociala stimulansen.  

Verksamheten behöver utveckla  

Verksamheten behöver arbeta med att implementera nya rutiner och 

arbetssätt i delar av verksamheten för att uppnå en jämnare kvalitet 

mellan avdelningarna kring aktiviteter och utevistelse. 

All personal behärskar inte svenska i skrift. 

Uppföljningen är gjord av:   

Ingela Kvist verksamhetscontroller, Cecilia Jeppsson 

verksamhetscontroller, Carina Thörnblom medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. 

Uppföljningsunderlag  

• Verksamhetsuppföljning oktober 2021. 

• Brukarundersökning 2020. 

• Kvalitetsobservation 2021. 


