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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Klockhusets dagverksamhet 
Regiform: kommunal 

Inriktning: demens 

Antal gäster per dag: 18 

 

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 
Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen är be-

dömningen att verksamheten uppfyller de krav som ställs och där-

med bedöms ha förutsättningar att bedriva verksamheten med god 

kvalitet. Det som framkommit som styrkor i verksamheten är med-

arbetarnas kompetens och bemötande. Verksamheten har ett på-

gående utvecklingsarbete kring att göra gästerna mer delaktiga i 

planeringen av innehållet i aktiviteterna och även öka delaktigheten 

kring måltiderna. 

Trygghet och säkerhet 
Verksamheten arbetar utifrån fastställda rutiner och arbetssätt i led-

ningssystemet för kvalitetsarbetet vilket också är ett stöd för syste-

matik i arbetet med egenkontroller och riskanalyser. Verksamhetens 

egenkontroll av den sociala dokumentationen visar att en positiv ut-

veckling skett. Verksamheten har ett pågående arbete för att ut-

veckla måltiderna och behålla det goda resultatet i brukarundersök-

ningen. Bland annat ska mer delaktighet skapas kring hela måltids-

situationen. Hälso- och sjukvårdskompetens för bedömning i akuta 

situationer och läkemedelsdelegeringar finns inom avdelningen. 

Medarbetarna på dagverksamheten har undersköterskeutbildning 

och för att säkerställa medarbetarnas kompetens sammanställs årli-

gen en kompetensutvecklingsplan. Medarbetarna är delaktiga på 

flera sätt i verksamhetens kvalitetsarbete. 

Meningsfullhet och delaktighet 
Verksamheten arbetar på olika sätt för att göra gästerna delaktiga i 

vad som planeras i verksamheten då det är viktigt att det känns me-

ningsfull att vara där. Brukarundersökningens resultat sammanställs 

och används som en del i förbättringsarbetet. Välkomstsamtal hålls 

med nya gäster och i dessa fångas individuella behov och önskemål 

upp och  dokumenteras i genomförandeplanen. Genomförandepla-

nerna följs upp systematiskt. Vissa aktiviteter hålls av extern ledare 
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och högtider och födelsedagar firas. Verksamheten har ett bra resul-

tat i brukarundersökningen där de allra flesta är nöjda med aktivite-

terna. Möjlighet till utevistelser i det fina närområdet prioriteras och 

är en uppskattad del i vistelsen på dagverksamheten. 

Verksamhetens utvecklingsarbete 
Värdegrunden för äldreomsorgen är känd hos medarbetarna, och 

verksamheten planerar för en utveckling av arbetet kring denna. 

Detta för att säkerställa att den finns med i alla delar av verksam-

heten. Meningsfullhet, delaktighet, välbefinnande och trygghet fo-

kuseras i alla delar. 

 

Uppföljningen är gjord av: 

Sara Evefjord medicinskt ansvarig sjuksköterska och Jessica Weis-

ten verksamhetscontroller på Norrmalms stadsdelsförvaltning febru-

ari 2021.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning februari 2021  

 Brukarundersökning 2020 

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal hittas på stadens hemsida www.stockholm.se. Länk till sidan 

finns här 

 

 

http://www.stockholm.se/
http://foretag.stockholm.se/Upphandling--Entreprenad/Valfrihetssystem/Aldreomsorg/Uppfoljning-av-aldreomsorgens-verksamheter/

