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Bedömning av verksamhetens kvalitet  

Villa Agadir, vård- och omsorgsboende  

Regiform: Privat, drivs av Vardaga 

Inriktning: Somatisk 45 platser 

Inriktning: Demens 9 platser 

Antal lägenheter: 54 totalt 

  

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  

Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen är 

bedömningen att verksamheten väl uppfyller de krav som ställs för 

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

kvalitet. Verksamheten har en chef som arbetat länge på boendet 

med engagerade och delaktiga medarbetare. 

Trygghet och säkerhet  

Den samlade bedömningen är att verksamheten erbjuder en trygg 

och säker vård och omsorg. Verksamheten har ett fungerande 

ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 

säkra kvaliteten i verksamheten. Verksamheten genomför 

kontinuerligt riskbedömningar såväl på verksamhetsnivå som 

individnivå för att undvika att oönskade händelser sker. 

Regelbundna kontroller görs för att följa upp att arbetet sker enligt 

fastställda rutiner och mål.   

90 procent av vårdpersonalen har adekvat vårdutbildning övriga har 

lång erfarenhet av vårdarbete. Personalomsättningen är låg.  För att 

utveckla och säkra kompetensen upprättar verksamheten årligen en 

kompetensutvecklingsplan.  

Verksamheten har tydliga rutiner för kontaktmannaskap där det 

framgår vad som ingår i att vara kontaktman. De äldre har möjlighet 

att önska vem man vill ha som kontaktman och har även rätt att 



  

  

byta. Kontaktmannen upprättar tillsammans med den äldre 

genomförandeplanen.  

 

Verksamheten har rutiner för livsmedelshantering samt att de äldre 

erbjuds en anpassad och näringsriktig kost enligt gällande 

regelverk. Verksamheten har också tillgång till dietistkompetens vid 

behov. Trots det visar brukarundersökningen att bara drygt hälften 

av de svarande tycker maten smakar gott. Det är dock betydligt fler 

(70 procent) som är nöjda med måltidsituationen och tycker att det 

är en trevlig stund på dagen.                 

 Verksamheten har tydliga rutiner för hur samverkan ska bedrivas 

både externt och internt. De har regelbundna teammöten där olika 

yrkesgrupper samverkar utifrån sin profession för att säkra vården 

och omsorgen kring de äldre.  

Resultaten i brukarundersökningen visar att de äldre i mycket hög 

grad (100 procent) upplever att de blir bemötta på ett bra sätt av 

personalen.  När det gäller trygghet så svarar 96 procent att de 

känner sig trygga i sitt boende. 

Verksamheten arbetar personcentrerat. Hur och när hjälpen ska 

utföras beskrivs i genomförandeplanen. I brukarundersökningen 

framgår att 78 procent av de svarande upplever att personalen tar 

hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. 

Samtidigt säger 81 procent att de kan påverka vilka tider de får 

hjälp. 

Verksamhetens egenkontroll av den sociala dokumentationen visar 

att alla äldre har upprättade genomförandeplaner.  

Resultaten i senaste brukarundersökningen visar att de äldre i lägre 

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.  

Verksamheten har rutiner för läkemedelshantering, förebyggande av 

undernäring och vård i livets slutskede. Resultatet av 

brukarundersökningen visar att det är lätt att träffa sjuksköterska vid 

behov. 

Meningsfullhet och delaktighet  

Den samlade bedömningen är att verksamheten strävar efter att de 

äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro. Av 

brukarundersökningen framgår att äldre i mycket hög utsträckning 

sammantaget känner sig nöjda med sitt äldreboende.  



  

  

Verksamheten har rutiner för aktiviteter och utevistelse. Det finns 

en aktivitetssamordnare i verksamheten som sammankallar till 

aktivitetsråd med representanter från avdelningarna och där olika 

aktiviteter planeras. Det erbjuds dagligen gruppaktiviteter och även 

individuella aktiviteter.  Dock är nöjdheten i brukarundersökningen 

med de aktiviteter som erbjuds relativt låg hos de svarande. En 

förklaring kan vara att pandemin har satt stopp för en del aktiviteter 

och det som erbjudits har begränsats till de olika boendeplanen.  

Verksamheten har nu börjat erbjuda gemensamma aktiviteter för 

hela huset igen men har en utmaning i att en del av de boende har 

vant sig av med att träffa fler personer än de som bor på samma 

plan och känner sig tveksamma till att delta. 

Kontaktmannen har som ansvar att de äldre får individuell social 

stimulans enligt behov och önskemål för en meningsfull tillvaro s.k. 

egentid.  

 

Verksamheten lägger vikt vid att ha ett nära samarbete med de 

anhöriga och informera regelbundet om vad som händer inom 

verksamheten, ett informationsbrev går också ut varje månad. I 

normala fall bjuds anhöriga in för att delta i aktiviteter och de större 

fester som anordnats. Det har inte varit möjligt under de senaste 

åren pga. pandemin. 

Möjligheten till utevistelse är god, många av de boende kan själva 

ta sig ut och övriga erbjuds hjälp att komma ut. Det finns en 

trädgård med sittgrupper som nyttjas mycket sommartid, huset har 

också flera stora balkonger. En hög andel av de boende tycker att 

omgivningen utomhus runt boendet är trivsam. 

 

Verksamheten behöver åtgärda  

Verksamheten behöver ta reda på hur tillfälliga förändringar kan 

kommuniceras bättre med de boende samt arbeta för att en högre 

andel av de boende tycker att maten är god. 

 

Uppföljningen är gjord av:   

Annika Ekengren utredare och Marita Johansson Mas          

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning oktober 2021 

Uppföljningsunderlag  

• Verksamhetsuppföljning oktober 2021 (strukturkvalitet)  

• Brukarundersökning oktober 2020(resultatkvalitet)  

• Verksamhetsberättelse för år 2020 

• Patientsäkerhetsberättelse för år 2020 

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal hittas på stadens hemsida.  

  
Bedömning av verksamhetens kvalitet  


