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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende  

Regiform: egenregi 

Inriktning: demens, somatik och profil psykisk funktionsnedsättning 

Antal lägenheter: 92 

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.  

 

Utvecklingsarbeten pågår för att säkerställa en mer meningsfull 

vardag för de boende.   

 

Trygghet och säkerhet 

Verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet ger 

en grund att säkra kvaliteten och förebygga risker i verksamheten. 

Under året har verksamheten arbetat med att uppdatera rutiner och 

arbetssätt vilket är en fortlöpande process. Det finns en 

övergripande kompetensutvecklingsplan och flera 

utbildningssatsningar har genomförts under året, exempel på detta 

är Palliativ ombudsutbildning och en sjuksköterska har påbörjat 

specialistutbildning i Vård av äldre. 

Brukarundersökning och kvalitetsuppföljningen på individnivå visar 

att de boende känner sig trygga och känner sig bra bemötta. 

Egenkontroll visar att verksamheten behöver fortsätta utveckla 

social och hälso- och sjukvårdsdokumentation samt säkerställa 

informationsöverföring. Förvaltningen har förstärkt med en 

processledare i dokumentation för att stödja i utvecklingsarbetet. 

Meningsfullhet och delaktighet 

Brukarundersökning och kvalitetsuppföljningen på individnivå visar 

att de boende är nöjda med hur och när de får hjälp med planerade 

insatser. Ett stort arbete med mat och måltidssituationen har 
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genomförts under året vilket har gett ett positivt resultat enligt 

kvalitetsuppföljning på individnivå.  

 

Resultat av brukarundersökning och kvalitetsuppföljning på 

individnivå har visat att aktiviteter, utevistelse och tid för enskilda 

samtal är utvecklingsområden. Verksamheten arbetar med dessa 

områden mer systematisk och förbättringsåtgärder har vidtagits.  

Uppföljningen är gjord av 

 Jessica Weisten, verksamhetscontroller 

 Cajsa-Lena Vennström, medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

 

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning, april 2021  

 Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 

 Kvalitetsuppföljning på individnivå, november 2021 (29 

boende har deltagit) 

 QUSTA april 2021 

 

 


