
  

  

1 

 

         
2021-03-28 

Bedömning av verksamhetens kvalitet  

Villa Tärnö vård- och omsorgsboende 

Regiform: Privat 

Inriktning: Demens och somatisk 

Antal lägenheter: 75 

  

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.  

  

Sammanfattande bedömning  

Under mars 2021 gjordes en verksamhetsuppföljning som ägde rum 

digitalt på grund av codvid-19. Från utföraren deltog representanter 

från olika yrkeskategorier. 

Utifrån årets uppföljning, föregående uppföljning samt utifrån de 

underlag som har legat till grund, 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. Verksamheten har ett fungerande 

ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 

säkra kvaliteten i verksamheten. 

Ett förbättringsområde är dock att bättre nå ut till samtliga boende 

och/eller anhöriga om vart man vänder sig med synpunkter och 

klagomål samt att bättre informera om tillfälliga förändringar. 
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Trygghet och säkerhet  

Den samlade bedömningen är att Villa Tärnö vård- och 

omsorgsboende erbjuder en trygg och säker vård. Samtliga av 

personalen har adekvat utbildning. Därtill arbetar Villa Tärnö med 

att utveckla och säkra kompetensen genom att verksamheten har en 

årlig plan för kompetensutveckling som matchar verksamhetens 

behov, till exempel utbildning i munhälsa.  

Verksamheten 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. Verksamheten arbetar med värdegrunden, bland annat 

genom reflektionsmöten varje månad.  

Verksamheten har tillgång till sjuksköterska dygnet runt, dagtid 

genom sjuksköterska på plats. Övrig tid kan sjuksköterska komma 

till verksamheten inom 30 minuter. Verksamheten har 

arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut, samt avtal med 

läkarorganisation. Efter individuell bedömning finns också 

möjlighet att konsultera dietist och logoped.  

Den legitimerade personalen arbetar i team med 

omvårdnadspersonalen med möten varje vecka. Verksamheten 

rondar teambaserat tillsammans med läkare, vilket är av vikt för den 

sammantagna bedömningen av patienten. Brukarundersökningen 

har gett lågt betyg på tillgång till läkare. På riktad fråga om detta 

svarar verksamheten att man informerar om kontaktvägar vid 

inflyttning samt har informationstavlor vid entrén. Verksamhetens 

sjuksköterskor upplever att de har lätt att få kontakt med läkare och 

vägledning när behov uppstår, men att det under pandemin inte 

alltid bestått i ett fysiskt möte.  

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, men saknar i dagsläget tillgång till det 

kvalitetsregister som ger stöd vid beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demens (BPSD). Verksamheten uppger att de ändå 

arbetar enligt BPSD. Verksamheten arbetar med egenkontroll 

avseende hälso- och sjukvårdsdokumentation och ser några 

förbättringsområden. Dessa bedöms vara av mindre karaktär. 
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I verksamhetens patientsäkerhetsberättelse för år 2020 finns det 

identifierat vad verksamheten ska arbeta vidare med under 2021, 

däribland åtgärder för att minska risken för läkemedelsavvikelser. 

Verksamheten har därtill rutiner för en säker livsmedelshantering 

samt att de äldre erbjuds en anpassad och näringsriktig kost enligt 

gällande regelverk 

 

Meningsfullhet och delaktighet  

Det finns välarbetade rutiner för aktiviteter och utevistelse, vilket 

går hand i hand med resultatet från brukarundersökning där det 

framkommer att det finns goda möjligheter till utevistelse. På 

boendet finns det en aktivitetsansvarig för gruppaktiviteter inomhus 

samt utflykter. Det är emellertid kontaktpersonens ansvarar 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. Enligt brukarundersökningen anser man att personalen tar 

hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål. Verksamheten 

arbetar personcentrerat. Hur och när hjälpen ska utföras beskrivs 

tydligt i genomförandeplanen. Enligt brukarundersökningen svarar 

en mycket hög andel av de tillfrågade att får ett bra bemötande samt 

att de känner förtroende för personalen. En nästan lika stor andel 

svarar att de är nöjda med hur maten smakar samt att måltiderna är 

en trevlig stund på dagen. 

 

Ett utvecklingsområde är att bättre informera vart man vänder sig 

med synpunkter och klagomål samt att bättre informera om 

tillfälliga förändringar, enligt brukarundersökningen. 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. 

 Verksamheten behöver bli bättre på att informera om 

tillfälliga förändringar. 

 

 

Uppföljningen är gjord av:   

Barbara Bernhardsson, uppföljningsansvarig (SoL), Kerstin 

Segerberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt Linda 

Rehnberg, efterträdande Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).  

Mötet ägde rum digitalt (på grund av covid-19) den 4:e mars 2021, 

Farsta stadsdelsförvaltning.   

 

Uppföljningsunderlag  

• Verksamhetsuppföljning 2019 

• Brukarundersökning från Social Styrelsen 2020   

 

  

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal hittas på stadens hemsida.  

  

  

 


