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Bedömning av verksamhetens kvalitet  

Vardaga Villa Gullringens vård- och omsorgsboende 

Regiform: Privat regi 

Inriktning: Demens, somatisk och korttidsvård 

Antal lägenheter: 70 

  

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  

Villa Gullringens vård-och och omsorgsboende drivs i Vardagas 

regi och öppnade i juni 2020. 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 fungerande 

ledningssystem och arbetar systematiskt och fortlöpande med att 

utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Riskbedömningar på 

verksamhetsnivå och på individnivå görs 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, 90%, av personal har adekvat utbildning. För att 

utveckla och säkra kompetensen har verksamheten en plan för 

personalförsörjning och kompetensutveckling som matchar 

verksamhetens behov.  

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. 

Villa Gullringen har regelbundna teammöten där flera yrkesgrupper 

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

dessa möten följs individuella hälsoplaner upp, men verksamheten 

behöver säkerställa att även genomförandeplaner följs upp så att 



  

  

alla i teamet är införstådda med hur de ska arbeta kring de enskilda 

boende. Verksamheten bedriver ett utvecklingsarbete och har 

dokumentationsstödjare i verksamheten. 

Överrapportering mellan yrkeskategorier och arbetspass bedöms 

vara välstrukturerade, så att viktig information om de enskilda 

boende överförs till berörd personal. Verksamheten har tydliga 

rutiner för kontaktmannaskap.  

Meningsfullhet och delaktighet  

Den samlade bedömningen är att Villa Gullringen arbetar för att de 

äldre ska få vara delaktiga och ha en meningsfull tillvaro. 

Gemensamt för Vardagas verksamheter är ett framtaget koncept 

utifrån värdegrunden, ”den goda dagen”. Villa Gullringen har en 

levande värdegrund som genomsyras av de äldres rätt till 

delaktighet, inflytande och ett gott bemötande.  

Verksamheten arbetar personcentrerat genom att insatserna utfor-

mas utifrån den enskildes uttryckliga vilja och önskemål. Hur och 

när hjälpen ska utföras beskrivs tydligt i genomförandeplanen.  

Villa Gullringen arbetar utifrån Vardagas måltidskoncept och maten 

lagas till största del på boendet. Verksamheten har genom dietist 

tillgång till kompetens i frågor som rör kost och nutrition. 

Verksamheten har rutiner för aktiviteter och utevistelse. Det finns 

flera aktiviteter att välja på varje vecka. Det finns en 

aktivitetsansvarig person i verksamheten som planerar för och 

genomför gruppaktiviteter. Alla har en utsedd kontaktman som har 

ansvar för att de äldre får individuell social stimulans enligt behov 

och önskemål för en meningsfull tillvaro. 

Boendet är nybyggt och anpassat för målgruppen med genomtänkta 

lösningar. Det finns rymliga balkonger på varje plan och en 

trädgård att vistas i. Boendet har en somatisk- och en 

demensavdelning med finsk inriktning där de uppmärksammar 

finska högtider och traditioner. Boendet har även tillgång till en 

bastu och en salong.  

Verksamheten har rutiner för synpunkts- och klagomålshantering.  

Uppföljningen är gjord av:   

Ingela Kvist verksamhetscontroller, Cecilia Jeppsson 

verksamhetscontroller och Carina Thörnblom medicinskt ansvarig 

sjuksköterska på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning. 

Uppföljningsunderlag  

• Verksamhetsuppföljning augusti 2021 


