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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Lidnersgårdens dagverksamhet 

Regiform: entreprenad 

Inriktning: demens 

Antal gäster per dag: 15 

 

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. 

 

Lidnersgårdens dagverksamhet drivs på entreprenad av Vardaga.  

 

Sammanfattande bedömning 
Bedömningen är att verksamheten uppfyller de krav som ställs och 

bedöms därmed ha förutsättningar att ge en god vård och omsorg 

utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen. 

 

Verksamheten behöver fortsätta utveckla arbetssätten kring möjlig-

heten att lämna klagomål/synpunkter och arbeta för att öka nöjdhet 

med aktiviteterna som erbjuds på dagverksamheten.  

 

Trygghet och säkerhet 
Verksamheten har ett ledningssystem för att systematiskt och fortlö-

pande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Verksamheten 

genomför riskbedömningar såväl på verksamhetsnivå som individ-

nivå för att undvika att oönskade händelser sker. Regelbundna kon-

troller görs för att följa upp att arbetet sker enligt fastställda rutiner 

och mål. Verksamheten har rutiner för att ta emot nya brukare och 

de är väl implementerade med struktur och arbetssätt.   

 

Resultaten från brukarundersökningen visar att brukare är i hög 

grad nöjda med verksamheten. Medarbetarna är kunniga, erfarna 

och erbjuder hög kontinuitet vilket möjliggör ett personcenterat ar-

betssätt. Enligt resultat från brukarundersökningen tycker brukare 

att de får ett bra bemötande, de känner förtroende för medarbetare 

och att de känner sig trygga i verksamheten.  

 

Ledningen för verksamheten tar till vara på resultat från olika 

undersökningar för att utveckla verksamheten tillsammans med 

medarbetarna och bedriver ett närvarande ledarskap.   
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Verksamheten behöver fortsätta utveckla arbetssättet kring möjlig-

het att lämna klagomål/synpunkter. Resultatet har förbättrats sedan 

föregående år vilket är positivt men det finns fortfarande utveckl-

ingspotential.  

 

Meningsfullhet och delaktighet 
Vardaga har målsättningen att brukare ska uppleva sin dag som me-

ningsfull där alla sinnen stimuleras och där ensamhet samt psykisk 

och fysisk ohälsa motverkas. Brukarundersökningen visar att nöjd-

heten med aktiviteterna som erbjuds på dagverksamheten har mins-

kat. Möjligheten att påverka vilka aktiviteter som erbjuds har däre-

mot ökat vilket var ett utvecklingsområde från föregående verksam-

hetsuppföljning.  

 

Verksamheten erbjuder promenader varje dag oavsett väder. Verk-

samheten har tillgång till en innergård för utevistelse och aktiviteter. 

 

Vardagar har ett koncept kring mat och måltider som heter ”Den 

goda dagen”. Brukarundersökningen visar att brukare är nöjda med 

maten som serveras och med måltidsupplevelsen. Verksamheten har 

satt upp menyer och aktivitetsschema synligt efter påtalan från 

äldreförvaltningens kvalitetsobservation 2019.  

 

Verksamheten behöver åtgärda 
 

 Verksamheten behöver fortsätta utveckla arbetssättet kring 

möjligheten att lämna klagomål/synpunkter.  

 Öka enskildas nöjdhet med aktiviteterna som erbjuds på 

dagverksamheten.   

 

Uppföljningen är gjord av: 

Pia Lindman (kvalitetsuppföljare SoL) och Sara Lindberg (dietist) 

på Kungsholmens stadsdelsförvaltning i maj 2021.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning maj 2021. 

 Brukarundersökning november 2021.  

 

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/

