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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Sofiagårdens vård- och omsorgsboende 
Regiform: entreprenad 

Inriktning: somatisk, demens 

Antal lägenheter: 50 

 

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 bedömning  
Verksamheten övergick till ny entreprenör den 1 november 2018 

och har i samband med uppstarten haft en viss omsättning av perso-

nal då några valde att sluta när det förra entreprenadavtalet upp-

hörde. Det finns ett strukturerat ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete som ger goda förutsättningar att ge en god och säker 

vård och omsorg. Detta används dock inte fullt ut i det  systema-

tiska kvalitetsarbetet.  

Trygghet och säkerhet 

De boende uppger att de får ett bra bemötande. All personal har 

adekvat utbildning vilket bedöms ge förutsättningar för att kunna 

skapa en trygg och säker vård och omsorg.  

 

En förutsättning för att ge en trygg och säker vård är tydliga och 

funktionella rutiner. Både inspektion och verksamhetsuppföljning 

har visat att flera rutiner har brister, några är ofullständiga medan 

andra är otydliga bland annat kring ansvarsområden. Det finns även 

brister vid överrapportering där dokumentation inte förs enligt rutin 

och all information inte förs vidare till nästa arbetspass. Utrymmen 

som ska hållas låsta, tex till tvättstugor och förråd där det finns ke-

mikalier, stod i flera fall upplåsta vid olika uppföljningsbesök vilket 

är en risk för de boende.  

 

Flera utvecklingsområden har identifierats, bland annat arbetet med 

egenkontroller så att de genomförs, sammanställs, analyseras och att 

eventuella åtgärder beskrivs. Verksamheten behöver också påbörja 

registreringen i kvalitetsregister. För att skapa en säker miljö för de 

boende behöver rutiner och arbetssätt säkras kring den fysiska mil-

jön. 
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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

Meningsfullhet och delaktighet 

En aktivitetsansvarig ansvarar för att planera, organisera och följa 

upp aktiviteter. Entreprenörens arbetssätt med att tillaga delar av 

maten på plats ger möjlighet för de boende att delta i köket. Fru-

kostbröd bakas dagligen på varje våning. Detta sammantaget be-

döms ge de boende möjlighet till delaktighet och känsla av me-

ningsfullhet. 

 

Ett utvecklingsområde som har identifierats är behovet att utveckla 

genomförandeplanerna så att det framgår hur och när den boende 

vill ha sin omsorg. 

Verksamheten behöver åtgärda  

 Upprätta lokal rutin för arbetsledning under jourtid. 

 Säkerställa att utrymmen med kemikalier hålls låsta. 

 Förtydliga rutinen om att förebygga undernäring så att 

det framgår när dietist ska kopplas in. 

 Upprätta lokal rutin för fotsjukvård. 

 Påbörja registrering i kvalitetsregistren. 

 Genomföra en fullständig egenkontroll av både social 

dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. 

Åtgärderna ska vara genomförda och inskickade till förvaltningen 

senast den 31 maj 2019 och kommer även följas upp löpande under 

året.  

 

Uppföljningen är gjord av:  

Cajsa-Lena Vennström, verksamhetsuppföljare hälso- och sjukvård 

och Berit Johansson, verksamhetsuppföljare SOL på Södermalms 

stadsdelsförvaltning i mars 2019.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning mars 2019  

 Äldreförvaltningens inspektion februari 2019 

 

 


