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Sammanfattning – Uppföljningsrapport  
 
Aspgården, oktober 2019 
 

Bakgrund 
 

Enligt 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen ska Socialnämnden verka för att äldre människor 
får goda bostäder och det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen ska inrätta 
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 
särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur 
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 
 
Aspgårdens äldreboende är beläget i Östra Ryd och utgörs av servicelägenheter, 
vårdboende och korttidsplatser och omfattar totalt 23 platser. Boendet har dygnet runt-
bemanning och arbetslaget består av enhetschef, sjuksköterska samt omvårdnadspersonal.  
Boendet drivs i kommunal regi. 
 

Metod och genomförande 

Verksamhetsuppföljningen på Aspgården aviserades via brev där syftet med besöket 
beskrevs och frågeområden presenterades. Ett frågebatteri kopplat till Hälso- och 
sjukvårdslagen bifogades och skulle besvaras av verksamheten innan planerat besök.  
 
Med aviseringsbrevet följde också ett brev, för utdelning, med en inbjudan till 
anhöriga och boende för att träffas för samtal kring deras upplevelser av hur 
verksamheten fungerar. 
 
2019-10-17 besökte sakkunnig Karin Johansson och MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) Åsa Carlsson Aspgården. Vid uppföljningsbesöket intervjuades 
enhetschef och personalrepresentanter. Efter avslutade intervjuer genomfördes en 
boende- och anhörigträff. 

Bedömning 

Aspgården bedöms bedriva en god och säker verksamhet som möter ställda krav.  
 
Verksamheten har en stabil personalgrupp och det finnas ett stort engagemang och 
en arbetsglädje hos både enhetschef och medarbetare vilket anses främja en vård och 
omsorg av god kvalitet för de boende på Aspgården. Personalen ges möjlighet till 
den kompetensutveckling som de behöver för att kunna möta nya utmaningar i 
arbetet. Arbetssätt och bemötande anpassas till brukares behov och förutsättningar.  
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Patientsäkerheten bedöms god genom att verksamheten arbetar för att utveckla 
verksamhetens kvalitet och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Förbättringsområden;  
 

- Det saknas tydlighet och rutiner i hur klagomål och synpunkter från de 

boende samt anhöriga och företrädare ska tas emot och hanteras inom 

verksamheten. 

 

- Inom verksamheten råder idag en oklarhet och ett förtydligande behövs kring 

vilka skillnader som finns och varför mellan innehållet i verksamheternas 

olika boendeenheter. I nuläget innebär det en otydlighet för de boende och 

anhöriga i vad de har att förväntas sig och vad de kan efterfråga och kräva.  

 

- Delaktigheten i arbetet med genomförandeplaner kan stärkas genom att de 

boende och deras anhöriga och företrädare i högre grad involveras i 

uppföljningsarbetet.  

 
Sammanfattande bedömning; 
Tillfredsställande - verksamheten håller en god kvalitet. 

 

 

Karin Johansson Åsa Carlsson 

Sakkunnig MAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


