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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Mimer dagverksamhet 

Regiform: kommunal 

Inriktning: Social dagverksamhet 

Antal gäster per dag: 12 

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens 

sammantagna kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och 

avtal eller uppdragsbeskrivning, utifrån nedan angivna underlag. 

Uppföljningen belyser verksamhetens styrkor och 

utvecklingsområden för att stödja verksamheten i 

förbättringsarbetet.  

Sammanfattande bedömning 

Utifrån de underlag som legat till grund för uppföljningen bedöms 

verksamheten uppfylla de krav som ställs för att ha förutsättningar 

att bedriva verksamheten med god kvalitet. Ledningssystemet 

behöver fortsatt ses över så att det är anpassas fullt ut till 

verksamheten. Sedan föregående års verksamhetsuppföljning har en 

stor utveckling skett gällande rutiner, riskanalys och egenkontroller.  

 

Trygghet och säkerhet 

Verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet ger 

en grund för att säkra kvaliteten och förebygga risker i 

verksamheten. Verksamheten har ett pågående utvecklingsarbete 

med att uppdatera och verksamhetsanpassa rutinerna men 

fortfarande återstår en del arbete. Bland annat behöver 

verksamheten ta fram informationsmaterial riktad till ny gäst för att 

tydliggöra verksamhetens innehåll. 

 

Resultat av exempelvis egenkontroller och brukarundersökning tas 

löpande upp på verksamhetsmötena för att involvera medarbetare i 

det systematiska kvalitetsarbetet.. Medarbetarnas och ledningens 

beskrivning av hur verksamheten bedrivs stämmer överens.  

 

Personalkontinuiteten är hög, vilket ger förutsättning för trygga 

gäster. Verksamheten riktar sig till individer med psykisk ohälsa 

och personalen har kompetens att möta individer med dessa behov. 

För att säkra medarbetarnas kompetensutveckling behöver enheten 

utveckla arbetet med kompetensutvecklingsplanen. Årets 
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brukarundersökning visar att de allra flesta som svarat känner sig 

trygga, har förtroende för personalen och anser att de får ett bra 

bemötande.  

 

Baspersonal vet när de ska kontakta hälso- och sjukvårdspersonal 

både vid akuta situationer och om gästerna har läkemedel. All 

personal har en delegering för att administrera läkemedel. Utifrån 

föregående års verksamhetsuppföljning har verksamheten arbetat 

för att öka samarbetet med ansvarig sjuksköterska bland annat 

gällande dokumentation i hälso- och sjukvård. 

 

Meningsfullhet och delaktighet 

Verksamheten har förutsättningar att ge gästerna en meningsfull 

vistelse och vara delaktiga. Under året har arbetsformer för 

delaktighet utvecklats till exempel genom att standardisera 

mottagande av ny gäst. Gästerna upplever att de kan påverka vilken 

veckodagar de får vara på dagverksamheten, resultatet är högre än 

stadens snitt. Fler har svarat på brukarundersökningen i år vilket 

kan påverka utfallet i resultatet. Årets resultat kopplat till 

sammantagen nöjdhet är lägre än föregående år då samtliga 

svaranden upplevde sig nöjda. Senaste året har verksamheten 

öppnat fler platser eftersom covid-19-restriktioner har lättat. Detta 

kan ha påverkat nöjdheten.  

 

Verksamheten arbetar för att i större utsträckning erbjuda aktiviteter 

utomhus samt individuella och gemensamma aktiviteter. 

Verksamhetens begränsade lokaler gör det svårt att dela upp 

aktiviteter, arbete pågår för att se över lokalens utformning. Det 

finns tillgång till en innergård där aktiviteter och utevistelser kan 

genomföras utifrån vad gästerna själva önskar. Trots det visar årets 

brukarresultat att färre anser sig kunna påverka vilka aktiviteter som 

erbjuds än föregående år då samtliga svaranden upplevde detta.  

 

Verksamheten erbjuder gästerna att välja ur matsedeln för att på så 

sätt stärka gästernas delaktighet i valet av mat. Verksamheten har 

under året arbetat med mat- och caféresor med musikunderhållning 

där gästerna inspireras av café- och mattraditioner från andra länder 

och Sveriges olika landskap. Vidare uppmärksammar verksamheten 

högtider och erbjuder valmöjligheter till måltiderna utifrån behov. 

Sammantaget kan detta ha bidragit till att resultatet avseende 

upplevelsen av att måltiderna är en trevlig stund på dagen har ökat 

sedan föregående år. 

Verksamheten behöver åtgärda 

 Ledningssystemet behöver fortsatt ses över så att det är 

anpassat till verksamheten samt uppdaterat. 
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 För att säkra medarbetarnas kompetensutveckling behöver 

enheten fortsatt utveckla arbetet med 

kompetensutvecklingsplanen.  

 Verksamheten behöver ta fram informationsmaterial riktad 

till ny gäst på dagverksamheten. 

 

Dessa utvecklingsområden kommer att följas upp i samband med 

ordinarie verksamhetsuppföljning nästkommande år. 

Uppföljningen är gjord av 

 Emelie Ekelöf, verksamhetscontroller 

 Sofie Silfverswärd, verksamhetscontroller 

 Cajsa-Lena Vennström, medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning maj 2022, inklusive 

personalintervju.  

 Brukarundersökning 2022 Dagverksamhet 

 


