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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Dalahöjdens vård- och omsorgsboende  

Regiform: privat 

Inriktning: demens och somatik  

Antal lägenheter 42 

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 ge de äldre en god och säker vård och omsorg.  

 

Verksamheten har ett lokalt anpassat ledningssystem för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla kvaliteten i verksamheten, 

både gällande omsorg och hälso- och sjukvård.  

Ledningen har genomfört ett stort förbättringsarbete sedan 2019 och 

har bland annat arbetat strukturerat med bemötandefrågor och att 

tydliggöra och implementera rutiner. Årets verksamhetsuppföljning 

uppvisar goda exempel på tydligt utformade rutiner och ett 

systematiskt arbete med att förbättra kvaliteten på den vård och 

omsorg som ges utifrån exempelvis inkomna avvikelser, 

brukarundersökningar och egenkontroller.  

De utvecklingsområden som verksamheten själv har identifierat 

handlar om den sociala dokumentationen och att stärka 

brukarperspektivet kring måltider och arbetet med social stimulans. 

Brukarundersökningen visar att ett fortsatt utvecklingsområde är att 

förbättra informationen till de boende och anhöriga om hur de kan 

lämna synpunkter och klagomål.  

Trygghet och säkerhet 

Verksamheten har förutsättningar att ge de äldre en trygg vård och 

omsorg, vilket visar sig vid individuppföljning där de boende 

uppger att de känner sig trygga och får ett bra bemötande.  

Ledningssystem för systematiska kvalitetsarbetet ger en god grund 

att fortlöpande säkra kvaliteten i verksamheten. Verksamheten 
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uppvisar flera goda exempel på tydligt utformade rutiner i syfte att 

ge de äldre en omsorg av god kvalitet. Dessa rutiner förefaller vara 

välkända för de medarbetare som deltog på 

verksamhetsuppföljningen. Rutinen om synpunkter och klagomål 

behöver dock implementeras tydligare genom att boendet förbättrar 

informationen om vart man vänder sig med synpunkter och 

klagomål.  

 

För att möjliggöra ett tvärprofessionellt samarbete har 

verksamheten teammöten, och kvalitetsmöten med fokus på den 

enskilde och att förbättra arbetet utifrån inkomna avvikelser. Vidare 

sker överrapportering mellan varje arbetspass på ett strukturerat 

sätt. Ett led i utveckling av teamarbete har verksamheten granskat 

socialdokumentationen och hälso- och sjukvårdsdokumentation 

enligt en framtagen metod från Äldreförvaltningen. Granskningen 

visade på en kunskapslucka gällande hur baspersonal ska 

dokumentera åtgärder de utfört efter ordination från legitimerad 

personal. Personal har efter granskningen fått utbildning.  

Verksamheten gör riskanalyser på både verksamhetsnivå och 

individnivå och använder resultatet för att för att förbättra kvaliteten 

på vård och omsorgen som ges. Boendets egenkontroll gällande 

social dokumentation påvisar att detta är ett förbättringsområde.  

Meningsfullhet och delaktighet 

Det senaste året har ett stort förbättringsarbete genomförts där fokus 

bland annat har legat på bemötandet till de boende och anhöriga.  

 

Det finns en tydlig planering och ansvarsfördelning gällande 

aktiviteter i grupp och på avdelningarna. En aktivitetsvärdinna 

anordnar större gemensamma aktiviteter och verksamheten uppvisar 

goda exempel på detta, även om detta förblir ett utvecklingsområde. 

Verksamhetsuppföljningen visar att de boende önskar flera 

aktiviteter. De vardagsnära aktiviteterna på avdelningarna behöver 

stärkas så att de äldre som inte deltar i de gemensamma samlingarna 

erbjuds social stimulans.  

Boendet har en tydlig struktur för planering och ansvarsfördelning 

av utomhusvistelse. Enligt brukarundersökningen så utgör dock 

möjligheten att komma utomhus ett förbättringsområde.  

Verksamheten har arbetat med måltidssituationerna utifrån 

resultatet i brukarundersökningar och bland annat infört 

måltidsobservationer som ligger till grund för förbättringsarbetet. 

Kvalitetsuppföljningarna på individnivå visar att detta gett resultat 

då de tillfrågade är nöjda med maten och måltidssituationen.  

Boendet har själva identifierat att brukarperspektivet behöver 

stärkas i syfte att skapa större delaktighet för de boende kring mat 

och måltider.  
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Uppföljningen är gjord av 

 Sara Alvfeldt, verksamhetscontroller 

 Cajsa-Lena Vennström, medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

 

Uppföljningsunderlag 

 Verksamhetsuppföljning, september 2021 (via Skype) 

 Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 

 Kvalitetsuppföljning på individnivå, augusti 2021 (18 

boende har deltagit) 

 Verksamhetsuppföljning, 2019 

 

 


