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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Mimer dagverksamhet 

Regiform: kommunal 

Inriktning: Social dagverksamhet 

Antal gäster per dag: 12 (9 stycken under pandemin) 

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. Verksamheten har ett 

pågående utvecklingsarbetat med att uppdatera och 

verksamhetsanpassa rutinerna. Resultat av exempelvis 

egenkontroller och brukarundersökning kan även användas 

tydligare i verksamheten. 

 

Brukarundersökningen visar på goda resultat avseende gästernas 

nöjdhet med dagverksamheten och att dagverksamheten är så som 

gästerna önskar att den ska vara. 

 

Trygghet och säkerhet 

Verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet ger 

en grund 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.  

 

Resultat av exempelvis egenkontroller, riskanalyser och 

brukarundersökning kan användas tydligare i verksamheten. I 

arbetet med att analysera resultaten kan personalen göras mer 

delaktiga i kvalitetsarbetet och utvecklingen av verksamheten.  

 

Verksamheten har en social inriktning mot individer med psykisk 

ohälsa i behov av sällskap. Verksamhetens personal har kompetens 
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att möta individer med dessa behov. För att säkra medarbetarnas 

kompetensutveckling behöver enheten utveckla arbetet med 

kompetensutvecklingsplanen. Brukarundersökningen visar att 

gästerna 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. 

Samarbetet med ansvarig sjuksköterska behöver utvecklas gällande 

dokumentation i hälso- och sjukvård. 

 

Meningsfullhet och delaktighet 

Verksamheten har förutsättningar att ge gästerna en meningsfull 

vistelse och vara delaktiga. 

 

Brukarundersökningen visar på goda och förbättrade resultat 

avseende nöjdhet med dagverksamheten och att dagverksamheten är 

så som gästerna önskar att den ska vara. Alla svarande är nöjda med 

aktiviteterna på dagverksamheten och upplevelsen av att kunna 

påverka vilka aktiviteter som ska erbjudas har ökat. Verksamheten 

arbetar för att i större utsträckning erbjuda aktiviteter utomhus samt 

individuella och gemensamma aktiviteter.  

 

Resultat av brukarundersökning visar också att de svarande 

upplever att maten smakar bra och att upplevelsen av att måltiderna 

är en trevlig stund på dagen har ökat. Verksamheten 

uppmärksammar högtider och erbjuder valmöjligheter till 

måltiderna utifrån behov.  

 

Utvecklingsområden som verksamheten identifierat är bland annat 

utveckling i den sociala dokumentationen där den enskildes egna 

förmågor kan beskrivas tydligare i genomförandeplanerna. 

Verksamheten behöver också ta fram informationsmaterial riktad 

till ny gäst på dagverksamheten. 

Uppföljningen är gjord av 

 Emelie Ekelöf, verksamhetscontroller 

 Sofie Silfverswärd, verksamhetscontroller 

 Cajsa-Lena Vennström, medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning, november 2021  

 Brukarundersökning 2021 

 


