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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Kulltorps vård- och omsorgsboende 
Regiform: kommunal 

Inriktning: somatisk, demens, korttidsvård 

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 bedömningen   
Verksamheten har ett ledningssystem som i stort uppfyller ställda 

krav, vilket ger förutsättningar för att ge en god och säker vård och 

omsorg. Verksamheten har en rad identifierade utvecklingsområden 

och har påbörjat ett arbete för ökad struktur avseende mötesformer 

och personalens delaktighet i kvalitetsarbetet. 

Trygghet och säkerhet 

De boende på Kulltorp uppger att de känner sig trygga och upplever 

ett gott bemötande. En förbättring från tidigare år är att personalen 

upplevs mindre stressad. Kulltorp har ett ledningssystem som i stort 

uppfyller de krav som ställs för att kunna ge en trygg och säker vård 

och omsorg.  

 

Identifierade utvecklingsområden är att använda sig av resultaten av 

egenkontroller på en övergripande nivå och hur man ska arbeta med 

kompetensutveckling på ett mer strategiskt sätt. 

 

Verksamheten ska starta upp arbetet kring registrering i kvalitetsre-

gister vilket kan bidra till säkrare vård.  

Meningsfullhet och delaktighet 

Verksamheten har en aktivitetsansvarig medarbetare vilket ger för-

utsättningar för att erbjuda stimulans och aktiviteter för grupper. 

Verksamheten har också påbörjat ett arbete för att individanpassa 

individuella aktiviteter och stimulans. En framgångsfaktor i detta 

arbete är att ytterligare säkerställa de boendes delaktighet i plane-

ringen av sin vardag. Ett sätt verksamheten planerar att arbeta kring 
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detta är nya arbetssätt kring värdegrundsarbetet. Detta kan också bi-

dra till att stärka personcentrerad vård och omsorg, vilket är ett tyd-

ligt utvecklingsområde för verksamheten. 

 

Utvecklingsområden som synliggörs av anhöriga via brukarunder-

sökningen är utevistelse och den generella miljön i och utanför bo-

endet. Verksamheten arbetar aktivt med kommunikation med anhö-

riga genom exempelvis månadsbrev. 

Verksamheten behöver åtgärda  

 Använda resultat av egenkontroller på en övergripande nivå 

samt ta fram metod för implementering arbetssätt och in-

formation i arbetsgruppen 

 Utveckla ett mer strategiskt arbetssätt kring kompetensut-

veckling  

 Säkerställa de boendes delaktighet i vardagen 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning följer upp åtgärderna löpande un-

der 2019. 

Uppföljningen är gjord av 

Cajsa-Lena Vennström och Linnéa Svanström Leistedt (verksam-

hetsuppföljare hälso- och sjukvård) och Sara Lundblad (verksam-

hetsuppföljare social omsorg) på Södermalms stadsdelsförvaltning 

januari 2019.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning januari 2019  

 Kvalitetsinstrument för hälso- och sjukvård (Qusta) oktober 

2018 

 Brukarundersökning oktober 2018  

 Individuppföljning 2019  

 


