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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Solrosen, Dagverksamhet 
Regiform: entreprenad 

Inriktning: demens 

Antal gäster per dag: 30 

 

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 

bedömningen att verksamheten uppfyller de krav som ställs och be-

döms därmed ha förutsättningar att ge en god vård och omsorg.  

Trygghet och säkerhet 

Den samlade bedömningen är att Solrosens dagverksamhet erbjuder 

en trygg och säker vistelse. Verksamheten har ett fungerande led-

ningssystem och arbetar systematiskt och fortlöpande med att ut-

veckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Regelbundna kontroller 

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

mål. Verksamheten har rutiner för intern och extern samverkan. 

  

Merparten av personalen har adekvat utbildning och den personal 

som saknar adekvat utbildning har lång erfarenhet av målgruppen. 

Det finns en kompetensutvecklingsplan som matchar verksamhetens 

behov. Den sociala dokumentationen bedöms vara fungerande. 

Hälso- och sjukvårdsdokumentationen följer den riktlinje för hälso- 

och sjukvårdsdokumentation som finns inom staden. 

 

Observationstillfällena visade att verksamheten hade en tydlig ar-

betsfördelning och samverkan vilket skapade förutsättningar för att 

uppnå en lugn och trygg miljö. Det framgick även att personalen be-

mötte gästerna på ett varmt och inkluderande sätt. Vidare framgick 

det att personalen var erfaren, kunnig, ansvarsfull och hade gästerna 

i fokus. Detta stöds av brukarundersökningen som visar att de äldre 

känner sig trygga på Solrosens dagverksamhet, har förtroende för 

personalen samt känner sig bra bemötta. 
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Meningsfullhet och delaktighet 

Verksamheten bedöms arbeta för att de äldre ska få vara delaktiga 

och ha en meningsfull tillvaro. Solrosens dagverksamhet har en le-

vande värdegrund som genomsyras av de äldres rätt till delaktighet, 

inflytande och ett gott bemötande. Gemensamt för Vardagas verk-

samheter är ett framtaget koncept utifrån värdegrunden, ”den goda 

dagen”. Verksamheten är öppen alla helgfria vardagar och enligt 

brukarundersökningen upplever de äldre att de kan påverka vilka 

dagar de vill vara på dagverksamheten. 

 

Solrosens dagverksamhet har tillgång till två hälsoträdgårdar vilket 

ger bra möjlighet till aktiviteter utomhus. Aktiviteterna på dagverk-

samheten har genomförts med anpassningar under pandemin. 

 

Observationstillfällena visade att Solrosens dagverksamhet hade ge-

nomtänkta aktiviteter som gav stimulans för många och utgick från 

gästernas intressen. Personalen var flexibel och försökte tillgodose 

önskemål om en viss aktivitet efterfrågades. Verksamheten skulle, 

utifrån observationstillfällena, kunna erbjuda fler aktiviteter i små 

grupper då det ibland var svårt för personalen att inkludera alla gäs-

ter i de olika gruppaktiviteterna. Vid verksamhetsuppföljningen 

framgick att personalen försöker tillgodose gästernas önskemål så 

långt det är möjligt och utifrån de förutsättningar de har. 

 

Möjligheten att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverk-

samheten hade fått ett lägre resultat i brukarundersökningen men 

den visade samtidigt att de äldre var nöjda med aktiviteterna och att 

personalen lyssnade på deras önskemål.  

 

Verksamheten erbjuder frukost, lunch och mellanmål. Både obser-

vationerna och brukarundersökningen visade att de äldre var nöjda 

med maten och upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen. 

Enligt observationerna skulle måltidsmiljön kunna förändras för att 

bli mer tilltalande och ändamålsenlig. Vid verksamhetsuppfölj-

ningen framgick att dukningen var genomtänkt utifrån gästernas be-

hov. 

 

Resultatet av brukarundersökningen visar att informationen till de 

äldre om var man vänder sig med synpunkter och klagomål kan för-

bättras. 

 

Uppföljningen är gjord av: 

Carina Thörnblom MAS, Cecilia Jeppsson verksamhetscontroller, 

Ingela Kvist verksamhetscontroller Enskede-Årsta-Vantör septem-

ber 2021.  

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning september 2021.  
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 Brukarundersökning 2020.  

 Kvalitetsobservationsrapport mars 2019. 

 

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/

