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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Bergsunds vård- och omsorgsboende 
Regiform: kommunal 

Inriktning: somatisk, demens 

Antal lägenheter: 123 

 

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens samman-

tagna kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och avtal eller 

uppdragsbeskrivning, utifrån nedan angivna underlag.  

Uppföljningen belyser verksamhetens styrkor och utvecklingsområ-

den för att stödja verksamheten i förbättringsarbetet. 

Sammanfattande bedömningen   
Verksamheten övergick till kommunal regi i maj 2018 och har se-

dan dess lagt tonvikt på att skapa och implementera rutiner. Det 

finns sedan tidigare arbetssätt som personal i huvudsak arbetar efter. 

De har identifierat utvecklingsområden kring det systematiska kva-

litetsarbetet bland annat om egenkontroller. Verksamheten bedöms 

ha goda förutsättningar för att höja kvaliteten då en hög andel med-

arbetare har adekvat utbildning samt att verksamheten har ett på-

gående utvecklingsarbete.   

Trygghet och säkerhet 

De boende på Bergsund uppger att de känner sig trygga och upple-

ver ett gott bemötande. En bidragande faktor till detta skulle kunna 

vara hög personalkontinuitet eftersom både sjukfrånvaron och per-

sonalomsättningen är låg. MAS och MAR har genomfört gransk-

ning av hälso- och sjukvårdsdokumentation och resultatet är bättre 

än föregående år. Registrering i kvalitetsregister har ökat och team-

arbetet har utvecklats under året. Sammantaget bidrar detta till en 

säkrare vård och omsorg.  

 

De utvecklingsområden som har identifierats är behovet att utveckla 

arbetet med egenkontroller så att de sammanställs, analyseras och 

eventuella åtgärder beskrivs. Verksamheten behöver ta ett större 

grepp kring flera egenkontroller, både när det gäller rutinen för när 

och hur de ska genomföras och hur de ska använda resultaten av 

egenkontrollerna i det kvalitetshöjande arbetet.  

Meningsfullhet och delaktighet 

Personal beskriver sitt arbetssätt där värdegrunden framgår. Vid de-

mensavdelningen finns ett tydligt personcentrerat arbetssätt. Vid de 
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somatiska avdelningarna är arbetssättet mer uppgiftsorienterat. Ge-

nomförandeplanerna används i dag inte i det dagliga arbetet. De bo-

endes delaktighet bedöms kunna öka om arbetssättet med genomfö-

randeplanerna förändras. En stor del av de boende uppger att de är 

nöjda med aktiviteter och utevistelse utifrån den individuppföljning 

som gjordes hösten 2018. De boende erbjuds så kallad egen-tid där 

de själva får välja vad de vill använda tiden till tillsammans med 

kontaktpersonen. Verksamheten har också en aktivitetsansvarig som 

genomför en rad aktiviteter både enskilt och i grupp. 

 

De utvecklingsområden som har identifierats är att förbättra utemil-

jön och inomhusmiljön så att den upplevs mer trivsam. När det gäl-

ler inomhusmiljön pågår ett arbete med att byta ut och renovera 

möblerna i de gemensamma utrymmena. Möbelförnyelsen kommer 

också att innebära ett förändrat arbetssätt kring måltider och daglig 

samvaro, eftersom det nu finns soffor mm som är anpassade för 

äldre.    

Verksamheten behöver åtgärda  

 Genomföra fullständiga egenkontroller och sedan använda 

resultat på ett strukturerat sätt i kvalitetsarbetet. Det gäller 

hälso- och sjukvårdsdokumentation, delegering, basal hy-

gien och livsmedelshantering. 

 Upprätta rutin om att uppmärksamma våld i nära relationer. 

 Upprätta rutin för överrapportering mellan arbetspass och 

yrkeskategorier. 

 Förtydliga rutinen om intern och extern samverkan så att det 

framgår hur samverkan sker. 

 

Åtgärderna ska vara genomförda och inskickade till förvaltningen 

senast den 30 april 2019. 

 

Uppföljningen är gjord av  

Cajsa-Lena Vennström och Linnéa Svanström Leistedt (verksam-

hetsuppföljare hälso- och sjukvård) och Berit Johansson (verksam-

hetsuppföljare social omsorg) på Södermalms stadsdelsförvaltning i 

februari 2019.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning februari 2019  

 Kvalitetsinstrument för hälso- och sjukvård (Qusta) novem-

ber 2018 

 Brukarundersökning oktober 2018  

 Kvalitetsuppföljning på individnivå 2018 


