
 

 

 

       

Sida 1 (2) 

2019-04-11 

 

 

 

MabManu

Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende 
Regiform: entreprenad 

Inriktning: somatisk, demens 

Antal lägenheter: 66 

 

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 uppfyller ställda krav, 

vilket ger förutsättningar för att ge en god och säker vård och om-

sorg. Verksamheten har en rad identifierade utvecklingsområden är 

att arbeta med egenkontroller och kompetensutveckling på verk-

samhetsnivå. 

Trygghet och säkerhet 

De boende på Magdalenagården uppger att de känner sig trygga och 

upplever ett gott bemötande med personal som har tid att umgås och 

inte upplevs stressade. Magdalenagården har ett ledningssystem 

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

vård och omsorg. För att öka känslan av trygghet har man senaste 

året infört olika mötesformer för boende, anhöriga och personal och 

även satsat på skriftlig kommunikation. 

 

Identifierade utvecklingsområden är att arbeta för en ökad team-

känsla mellan professionerna vilket kan bidra till en större trygghet 

och säkrare vård och omsorg. Andra utvecklingsområden är att an-

vända sig av resultaten av egenkontroller på en övergripande nivå 

och hur man ska arbeta med kompetensutveckling på ett mer strate-

giskt sätt. 

Meningsfullhet och delaktighet 

Verksamheten har en aktivitetsansvarig medarbetare vilket ger för-

utsättningar för att erbjuda stimulans och aktiviteter för grupper. En 

förbättring från tidigare år är aktivitetsutbudet där brukarundersök-

ningen visar ett bättre resultat. Verksamheten har också påbörjat ett 

arbete för att fler boenden ska kunna delta utifrån sina individuella 

förutsättningar.  
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Utvecklingsområden som synliggörs av anhöriga via brukarunder-

sökningen är utevistelse och mat och måltider. Arbete med att im-

plementera Magdalenagårdens koncept kring mat och måltider har 

påbörjats och de individer som svarat på individuppföljning 2019 är 

nöjda med maten, vilket tyder på att verksamheten är på god väg 

inom detta område.  

 

Verksamheten behöver åtgärda  

 Använda resultat av egenkontroller på en övergripande nivå  

 Utveckla ett mer strategiskt arbetssätt kring kompetensut-

veckling  

 

Södermalms stadsdelsförvaltning följer upp åtgärderna löpande un-

der 2019. 

Uppföljningen är gjord av  

Cajsa-Lena Vennström (verksamhetsuppföljare hälso- och sjukvård) 

och Sara Lundblad (verksamhetsuppföljare social omsorg) på Sö-

dermalms stadsdelsförvaltning 11 mars 2019.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning mars 2019  

 Brukarundersökning oktober 2018  

 Individuppföljning 2019  

 

 


