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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Vardaga Villa Båthöjden 
Regiform: privat 
Inriktning: somatik och demens  
Antal lägenheter: 56 
 
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 
Villa Båthöjden är ett vård-och omsorgsboende med inriktning 
somatik och demens som är fördelat på sex avdelningar. Utifrån de 
underlag som har legat till grund för uppföljningen, är bedömningen 
att verksamheten uppfyller de krav som ställs, och bedöms därmed 
har förutsättningar att ge en god vård och omsorg. Verksamheten 
har genomgått stora förändringar till följd av ägarbyte år 2019 men 
det nya arbetssättet har implementerats och är väl förankrat i 
verksamheten genom upprättade rutiner samt arbetssätt.  
 
Villa Båthöjdens arbete utgår i enlighet med Vardagas vision, ifrån 
den nationella värdegrunden samt att de enskilde får god vård och 
omsorg efter sina behov. Till verksamhetens styrkor hör en attraktiv 
områdesmiljö med två inhägnade trädgårdar och inredning som 
följer det marina temat, gemensamma aktiviteter över veckan och 
ett genomsyrande måltidskoncept. Verksamheten är strukturerad 
och det finns en utbredd positiv inställning till att skriva avvikelser 
för verksamhetens fortsatta utveckling. 
 
Resultat i brukarundersökningen år 2020 visar på hög nöjdhet inom 
den sammantagna upplevelsen av äldreboendet som helhet, 
personalens bemötande, upplevd trygghet och lätt att komma i 
kontakt med omvårdnadspersonal såväl som hälso-och 
sjukvårdspersonal. Verksamheten behöver fortsätta arbetet kring 
systematiska egenkontroller avseende utevistelse och aktiviteter, 
utveckla arbetssätt vid inflytt avseende kontaktpersonens 
tillgänglighet samt formalisera vissa rutiner. Verksamheten 
rekommenderas även fortsatt utvecklingsarbete avseende brukarnas 
upplevelse av trivsel i gemensamma utrymmen såväl som de egna 
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lägenheterna, samt möjligheten till påverkan gällande utformningen 
av hjälp-och omvårdnadsinsatser.   
 
I övrigt är underlaget för uppföljningen något begränsat då 
verksamheten inte har någon kvalitetsuppföljning på individnivå att 
tillgå. Det finns inte heller några inspektioner eller observationer 
tillgängligt. Således finns det för lite underlag för att kunna bedöma 
verksamhetens processkvalitet och uppföljningen fokuserar därför 
till stor del på struktur-och resultatkvalitet.  
  

Trygghet och säkerhet 
Den samlade bedömningen är att verksamheten har förutsättningar 
för att erbjuda en trygg samt säker vård och omsorg. Verksamheten 
har genomgått stora förändringar med ägarbyte år 2019, det nya 
arbetssättet har implementerats och är välförankrat i verksamheten.  
Det upprättade ledningssystemet är fungerande, tillgängligt och 
transparent för samtliga medarbetare samt är integrerat 
organisationen. Verksamheten har i samband med uppföljning 
åtgärdat vissa rutiner och initierat förbättringsarbeten på övriga 
punkter, vilket med fördel kan följas upp i samband med nästa 
verksamhetsuppföljning.  
 
Både ledning och medarbetare redogör för att samverkan, 
teamarbete och informationsöverföring fungerar bra. Upprättade 
riskanalyser samt egenkontroller genomförs enligt rutin och vid 
behov. Verksamheten behöver dock etablera systematiska 
egenkontroller för utevistelser och gemensamma aktiviteter för att 
kvalitetsarbetet ska kunna följas över tid. I samband med 
verksamhetsuppföljningen uppmärksammades det även att det inte 
säkerställdes att den enskilde fick träffa sin kontaktperson senast 
dagen efter inflyttning. Villa Båthöjden har således initierat ett 
förbättringsområde avseende rutin och arbetssätt vid inflytt.   
 
På Villa Båthöjden har både medarbetare och ledning en positiv 
inställning till avvikelser och ser det som en naturlig aspekt för att 
kunna utveckla verksamheten. Arbetet bedrivs systematiskt samt 
transparent och knyts till fortlöpande kvalitativt förbättringsarbete. 
Vid brukarundersökning år 2020 framkommer det bristande 
kännedom om vart de enskilde ska vända sig gällande synpunkter 
och klagomål. Vid verksamhetsuppföljning år 2021 framkommer 
det att information om synpunkter och klagomål ges vid varje 
inflytt, således betydelsefullt att se eventuellt förbättringsresultat 
vid nästa brukarundersökning. Brukarundersökningen från år 2020 
visar på en mycket hög känsla av trygghet från brukarna som är 
högre än Stadens genomsnitt, såväl som en genomgående mycket 
hög nöjdhet avseende personalens bemötande.   
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Meningsfullhet och delaktighet 
Den samlade bedömningen är att Villa Båthöjden strävar efter att de 
äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro. 
Verksamheten arbetar efter Vardagas värdegrund Den goda dagen 
och bygger på den nationella värdegrunden om att äldre personer får 
känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Samtliga 
medarbetare får vid sin introduktion utbildning i Vår Värld, vilket 
omfattar Vardagas värderingar, uppdrag och vision med tillhörande 
arbetssätt. 
 
Villa Båthöjden är beläget i Saltsjöbaden med utsikt över skog och 
natur med modern utformning, luftiga utrymmen, spa-rum samt 
sällskapsrum och ett genomgående marint tema. Verksamheten har 
två inhägnade trädgårdar som vätter runt boendet. 
Brukarundersökningen år 2020 visar en genomgående hög nöjdhet 
avseende trivsel i utomhusmiljön runt boendet. Samtidigt 
framkommer en lägre andel positiva svar än Stadens genomsnitt 
gällande trivsel i de gemensamma utrymmena inomhus såväl som i 
de egna lägenheterna. Vid rundtur i lokalerna observerades 
upptejpade skyltar och instruktioner på exempelvis väggar och 
gridar vilket ger ett provisoriskt intryck som minskar känslan av 
hemtrevnad.  
 
Samtliga avdelningar har ett eget kök som ligger i direkt anslutning 
till de gemensamma utrymmena, vilket upplevs inkluderande och 
inbjudande. På Villa Båthöjden finns, i enlighet med Vardagas 
koncept, en strävan i att måltiderna ska vara dagens höjdpunkt. 
Detta återspeglar sig i genomgående hög nöjdhet gällande mat och 
måltidsmiljö från föregående års brukarundersökning. Framkommer  
även en mycket hög nöjdhet, med marginal till stadens genomsnitt, 
gällande möjligheten att komma i kontakt med omvårdnadspersonal 
såväl som sjuksköterska och läkare. Däremot visar undersökningen 
lägre andel positiva svar gällande möjligheten att påverka 
tidpunkten samt utformningen av hjälp-och omvårdnadsinsatser, 
varpå verksamheten rekommenderas fortsatt utvecklingsarbete 
gällande de enskildes delaktighet av vård och omsorg.  
 
På Villa Båthöjden finns en aktivitetsansvarig och gemensamma 
aktiviteter erbjuds dagligen, på helgerna får verksamheten besök av 
Ung Omsorg. Brukarundersökningen visar en relativt hög nöjdhet 
av de aktiviteter som erbjuds, även om drygt 60% av de svarande 
besväras av ensamhet. Samtidigt framkommer lägst andel positiva 
svar bland annat gällande möjligheten till utevistelse. I samband 
med uppföljningen har verksamheten initierat ett förbättringsarbete 
gällande införlivningen av aktiviteter i det dagliga arbetet, vilket ses 
som positivt. Sedan tidigare har verksamheten själva upprättat ett 
utvecklingsarbete i att den enskilde ska tillförsäkras egen tid med 
kontaktperson och ha möjlighet att påverka utformningen av denna. 
Således rekommenderas verksamheten fortsatt att upprätta 
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systematiska egenkontroller för utevistelse och aktiviteter samt 
dokumentation av dessa för att kvalitetsarbetet ska kunna följas 
över tid.  
 

Verksamheten behöver åtgärda 
Verksamheten behöver fortsätta arbetet kring systematiska 
egenkontroller avseende utevistelse och aktiviteter, utveckla 
arbetssätt vid inflytt avseende kontaktpersonens tillgänglighet samt 
formalisera vissa rutiner. Verksamheten rekommenderas även 
fortsatt uppföljningsarbete avseende brukarnas upplevelse av trivsel 
i gemensamma utrymmen såväl som de egna lägenheterna, samt de 
enskildas möjlighet till påverkan gällande utformningen av vård och 
omsorg för att öka känslan av delaktighet.  
 
 
Uppföljningen är gjord av:  
Verksamhetsuppföljare Emelie Hansen i samarbete med medicinskt 
ansvarig sjuksköterska Bintou Traoré Tent och 
verksamhetscontroller Isabelle Wall, Skarpnäcks 
stadsdelsförvaltning.  
 
Uppföljningen är genomförd av Emelie Hansen på plats i 
verksamheten 2021-11-23 genom möte med verksamhetschef, 
hälso-och sjukvårdspersonal samt enskilt samtal med 
omvårdnadspersonal och avslutningsvis rundvandring i lokalerna 

Uppföljningsunderlag 
• Verksamhetsuppföljning november 2021 (strukturkvalitet) 
• Brukarundersökning mars-maj 2020 (resultatkvalitet) 

 
Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 
avtal samt uppdragsbeskrivning hittas på stadens hemsida. Länk till 
sidan finns här 

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

	Bedömning av verksamhetens kvalitet
	Trygghet och säkerhet
	Meningsfullhet och delaktighet
	Verksamheten behöver åtgärda
	Uppföljningsunderlag


