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        VÅRD OCH OMSORG 

Oanmälda verksamhetsbesök demensvård 
Magnoliagårdens särskilda boende, Attendo 

 
 Verksamhetsbesök genomfördes: torsdag den 2015-12-03 och onsdag den 

2015-12-09. 
 Besökta enheter: Norregatan A:1, D:1, 2:1, 2:2 samt Blekingevägen 

(demensenheter) 
 Verksamhetsbesöken utfördes av 

Silviasjuksköterska/demenssjuksköterska Susanne Bresby och 
äldrepedagog Katarina Sandberg. 

 Fokus för dessa verksamhetsbesök: Uppföljning av utförarens 
verksamheter efter inkommit klagomål. 

 Verksamhetsbesöken har utförts i form av observationer samt samtal 
med personalen på plats i verksamheterna vid besökstillfällena.  

 
 

 Krav Poäng 0-3 (0=inga anmärkningar) 

1. Bemanning   0 

2. Personalens bemötande 0 

3. Måltidsmiljö 1 

4.  Sociala aktiviteter 0 

5. Boendemiljö 0 

6.  Eventuella bifynd 1 

 
Undersökta områden samt poäng: 

0. = inga anmärkningar (fungerar enligt avtal, riktlinjer och rutiner) 
1. = mindre anmärkning (kan kräva åtgärd altenativt diskussion) 
2. = anmärkning (kräver åtgärd inom 10 dagar) 
3. = mycket allvarlig anmärkning (kan ge upphov till sanktioner om ej 

åtgärdas utan dröjsmål, eller inom max 5 arbetsdagar) 
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1. Bemanning 

Vid besöken var enheterna vid samtliga besökstillfällen bemannade med två 
personal samt utökning med en personal på Norregatan A:1. Utbildningsnivån 
hos personalen vid besöken var att minst en av personalen på plats var 
undersköterska, förutom på en avdelning där det var två vårdbiträden i tjänst 
som var vana på enheten. 

2. Personalens bemötande 

Beställarens bedömning är återigen (liksom vid tidigare verksamhetsbesök) att 
personalen vid verksamhetsbesöken ger en personcentrerad vård, där de 
känner in den boendes individuella behov och förutsättningar. Vid samtliga 
besök upplevde beställaren en värme från personalen som speglades på 
brukarna. 
 

3. Måltidsmiljö 

Vid besökstillfällena upplevde beställaren att måltidsmiljön var lugn och 
trevlig. Det fanns alltid minst en personal närvarande i köket vid samtliga 
enheter. På en av enheterna vandrar en brukare i korridoren under tiden övriga 
intar kvällsmat, personal finns i beredskap.  
 

- Beställaren önskar påpeka att på enheten Blekingevägen fanns både för- 
och efternamn och vilken kost som är aktuell för brukarna synliga för 
såväl brukare, personal och för besökare. Detta skulle enligt beställarens 
bedömning kunna upplevas kränkande för både brukaren och/eller 
anhöriga. Beställaren kräver att utföraren ser över sin information så att 
denna är respektfull. 
 

4. Sociala aktiviteter 

På samtliga enheter genomfördes vid besökstillfällena sociala aktiviteter med 
vårdtagarna, mest i form av samtal och gemensamt lyssnande på musik eller 
TV-tittande. På en av enheterna sjöng man vid fikastunden och en av brukarna 
diskade i köket. På samtliga enheter fanns tydlig information om veckans 
planerade och genomförda aktiviteter. Informationen fanns att läsa på en 
anslagstavla i entrén. Beställaren påpekade vid tidigare verksamhetsbesök att 
man på flertalet aktivitetstavlor kunde utläsa vilken boende som deltagit i 
vilken aktivitet, vilket nu är borttaget. 

5. Boendemiljö 

Beställaren observerade att boendemiljön på samtliga enheter var lugn och 
trivsam.  
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- På enheten Blekingevägen, i allrummet, var det dock hög ljudvolym från 
en teveapparat då samtliga brukare satt i matsalen och åt kvällsmat. 
Beställaren bedömde trots hög ljudvolym att brukarna vid besökstillfället 
inte verkade besvärade av den höga ljudvolymen. 

 
Samtliga brukare vistades på enheten vid båda besökstillfällena på enheten 
och därför var inga dörrar till lägenheterna låsta med tanke på inkommit 
klagomål. Det fanns som ovan nämnt en extra resurs på berörd enhet. 
 
6. Eventuella bifynd 
- Beställaren uppmärksammade att det vid ett av tillsynsbesöken på 

enheten Norregatan 2:2 fanns stearinljus tända på två bord utan tillsyn 
av personal. Beställaren anser att detta ska ses över. 

- Saknas kod till dörren ut från Norregatan 2:2. Felaktig kod till dörren ut 
från Norregatan 6 D:1. 

Sammanfattning 

Beställaren har med denna riktade kvalitetsuppföljning följt upp utförarens 
verksamhet efter inkommit klagomål. 
 
Vid uppföljningen konstaterades att både stämningen bland personal och 
boende upplevdes lugn och harmonisk. 
 
Beställaren har som ovan redovisats funnit några mindre påpekanden gällande 
utförandet av insatserna på Magnoliagården och önskade därmed få in en 
handlingsplan inklusive tidsplan för vidtagandet av åtgärderna, senast 151222 
med tanke på att driften övergår till Förenade Care from 160101. Följande 
påpekanden bör åtgärdas: 

- Information på anslagstavla med kostintag 
- Rutin för hantering av levande ljus 
- Fel kod till dörren ut från Norregatan D:1, saknas kod till dörren ut från 

Norregatan 2:2. 
 
Uppföljning av utförarens åtgärder sker efter verksamhetsövergång. 
 
 
 
 
 



  4(4) 

 

Sammanfattningsvis kan beställaren konstatera att de riktlinjer och avtal som 
gäller angående de boendes säkerhet och trygghet på Magnoliagårdens 
demensenheter i hög grad kan anses uppfyllda. 
 
 
 
 
………………………………………                         …………………………………… 
Susanne Bresby                          Katarina Sandberg 
Silviasjuksköterska/demenssjuksköterska Äldrepedagog                
 
 


