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Bedömning av verksamhetens kvalitet  

Villa Skönviken vård- och omsorgsboende 

Regiform: Privat, drivs av Stora Sköndal 

Inriktning: Demens och somatiskt boende. Finns även en avdelning 

med profilboende. 

Antal lägenheter: 108 

  

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.  

 

Under 2020 bildade Villa Sköndal och Villa Drevviken en 

gemensam verksamhet med nytt namn: Villa Skönviken. Det är 

första gången som boendet följs upp efter sammanslagningen.  

 

  

Sammanfattande bedömning  

Under augusti/september 2021 gjordes en verksamhetsuppföljning 

som på grund av covid-19 ägde rum digitalt. Från utföraren deltog 

representanter från olika yrkeskategorier. Rutiner och dokument 

inhämtades före mötet och kompletterande material efter mötet.  

Utifrån årets uppföljning, föregående uppföljning samt utifrån de 

underlag som har legat till grund (se nedan), är bedömningen att 

verksamheten uppfyller de krav som ställs för att ha förutsättningar 

att ge en säker vård och omsorg. Bedömningen är att verksamhetens 

övergripande och lokala rutiner stödjer patientsäkerhetsarbetet och 

är kända för berörda medarbetare. Värdegrundsarbetet sker 

fortlöpande och vården är personcentrerad. Villa Skönviken vård- 

och omsorgsboende har ett välfungerande ledningssystem för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i 

verksamheten. 
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Trygghet och säkerhet  

Enligt brukarundersökningen för 2020 svarar hundraprocent av de 

tillfrågade att de känner sig trygga på sitt äldreboende. Boendet har 

ett fungerande ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Verksamhetens plan 

för patientsäkerhetsarbete ligger till grund för kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbete. Planen beskriver patientsäkerhetsområden, 

mål och metod. Den samlade bedömningen är att verksamhetens 

övergripande och lokala rutiner stödjer patientsäkerhetsarbetet och 

är kända för berörda medarbetare.  

Förutom tillgång till läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och 

sjukgymnast/fysioterapeut finns efter individuell bedömning 

möjlighet att konsultera dietist och logoped. Sjuksköterska är på 

plats dagtid alla dagar. Kvällar och nätter finns sjuksköterska med 

inställelsetid på 25 minuter, verksamheten upplever att de har 

upparbetade rutiner för kontakt med joursjuksköterska. När 

verksamhetsuppföljningen genomförs är det dock enbart ett fåtal 

dagar kvar innan avtal med nytt jourföretag träder i kraft. 

Vid rond med läkare deltar sjuksköterska. Arbetsterapeut och 

fysioterapeut/sjukgymnast deltar en gång per månad eller oftare vid 

behov. Sjuksköterska har dagliga möten med undersköterskorna. 

Riskbedömningar utförs såväl på verksamhetsnivå som på 

individnivå för att undvika att oönskade händelser sker. I 

ledningssystemet finns rutiner och dokument för samtliga 

efterfrågade områden inom hälso- och sjukvård, och de förefaller 

vara välkända för de deltagare som är med vid 

verksamhetsuppföljningen. Verksamheten arbetar med 

kvalitetsregister, och tar stöd i de verktyg som erhålls via registren. 

Ett av registren är BPSD, som ger stöd vid beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens.  

Verksamheten arbetar med egenkontroll avseende hälso- och 

sjukvårdsdokumentation samt socialdokumentation. Under årets 

granskning konstaterade verksamheten en generellt bra 

dokumentation, samt en förbättring inom området vårdplaner. 

Verksamheten ser dock att uppföljningen av vårdplanerna kan bli 

ännu bättre. 

Verksamheten har välfungerande rutiner för delegering av hälso- 

och sjukvårdsåtgärder. En delegering kan till exempel omfatta att 

ge läkemedel till den boende. Verksamheten kräver två veckors 

arbete innan delegering kan bli aktuell. Både undersköterskor och 

sjuksköterska uppger att rutinen fungerar och att uppföljning är en 

naturlig del av arbetet på enheten. 

I verksamhetens patientsäkerhetsberättelse för år 2020 finns det 

identifierat vad verksamheten ska arbeta vidare med under 2021. 

Prioriterade områden under 2021 är bland annat att arbeta utifrån 

nationell vårdplan för palliativ vårdplan som metod i livets slut, att 
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utbilda BPSD-administratörer, att förbättra arbetet med 

personcentrerad omvårdnad, samt att förbättra resultat av 

kvalitetsindikatorer i palliativa registret. För det sista området har 

verksamheten följt upp sig själva nyligen och sett en förbättring 

jämfört med 2020.  

 

Meningsfullhet och delaktighet  

Av brukarundersökningen framkommer det att personalen har ett 

bra bemötande, man känner sig trygg på sitt boende och man känner 

förtroende för personalen.  

Kontaktpersonen (även kallad omsorgssamordnare) ansvarar så att 

den enskilde får egentid med sin kontaktperson samt att den 

enskilde får möjlighet att delta i aktiviteter som är anpassade efter 

intresse och förmåga. Villa Skönviken vård- och omsorgsboendet 

har en aktivitetscoach som arbetar utifrån anpassade aktiviteter där 

inflytande och delaktighet är viktigt. Det finns en rad olika 

aktiviteter att erbjuda. Under pandemin har man dessvärre inte 

kunnat ha gruppaktiviteter i samma omfattning som tidigare. Det 

finns dock välarbetade rutiner för både aktiviteter och utevistelse. 

Boendet har en fin utemiljö med uteplatser och innegårdar.   

Med anledning av ett klagomål har äldreförvaltningen gjort en 

inspektion (oktober 2020). Klagomålet gällde flera delar varför man 

granskade många områden, så som bemötande, kompetens, 

aktiviteter med mera. Genomförandeplaner granskades och 

bedömdes vara individuellt utformade. Hur och när hjälpen ska 

utföras beskrivs tydligt i genomförandeplanen. Inspektörernas 

bedömning är bland annat att verksamheten bedriver ett aktivt 

värdegrundsarbete. Under årets uppföljning bekräftas detta och 

personalen berättade hur de arbetar med värdegrunden.    

Boendet arbetar med värdegrunden genom värdegrundsdagar och 

på arbetsplatsträffar. Därutöver hålls ledorden levande genom att 

dessa diskuteras i olika forum så som i medarbetarsamtal. 

Verksamhetens medarbetare har också genomgått den webbaserade 

utbildningen om äldreomsorgens nationella värdegrund, samt 

planerar att Silviacertifiera verksamheten med start 2022. 

Inspektörerna rekommenderar att ha värdegrunden som en fast 

punkt på arbetsplatsträffarna för att bättre säkerställa att 

värdegrunden hålls levande, något som verksamheten gör. 

Ett utvecklingsområde, enligt brukarundersökningen, är att bättre 

informera vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. Detta 

är något som verksamheten har tagit till sig och arbetar med att 

förbättra. Av samma brukarundersökning framkommer det att en 

hög andel av de tillfrågade besväras av ensamhet. Detta anser 

utföraren går att relatera till pandemin då det rådde besöksförbud i 

långa perioder under 2020. 
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Verksamheten behöver åtgärda  

 Verksamheten behöver bättre säkerställa att samtliga äldre 

får information om vart de ska vända sig med synpunkter 

och klagomål. 

 

 

 

Uppföljningen är gjord av:   

Barbara Bernhardsson, uppföljningsansvarig (SoL), Linda Rehnberg 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

Mötet ägde rum digitalt 26:e augusti 2021, Farsta 

stadsdelsförvaltning.   

 

Uppföljningsunderlag  

• Verksamhetsuppföljning 2019 

• Rutiner och dokument utifrån mallen för uppföljning 2021 

• Brukarundersökning från Social Styrelsen 2020 

• Inspektionsrapport 2020   

 

  

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal hittas på stadens hemsida.  

  

  

 


