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Nytt ramverk för 
pedagogik i Nytida 
mottas positivt

Vardagamedarbetare 
prisnominerade

Resursteamet blir  
en del av Nytida.

Nysatsning i integrations - 
projekt för nyanlända
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Kunskap, kompetens och 
en lärande organisation

Kunskap, kompetens och en lärande organisation är grunderna i vår 
utveckling av verksamheten. Den nya kunskapen tas från forskning 
och evidensbaserad praktik. Vi gör koncept och ”förpackar” kunska-
pen på ett sätt som blir lättillgängligt för alla medarbetare. Ett 
utmärkt exempel är framtagandet av Nytidas pedagogiska ramverk. 
Ramverket tar sin utgångspunkt i företagets vision, uppdrag och 
värderingar Vår värld och formulerar viktiga hållpunkter för 
Nytidas medarbetare som verktyg i vardagen.

För Vardaga gäller detsamma där såväl forskning som egen evidens 
görs till användarvänliga koncept för att kunna ge evidensbaserad 
vård och omsorg. Demensakademin arbetar nära forskningen för att 
hela tiden säkerställa metoder och resultat. Andra goda exempel 
från Vardaga är koncepten Den Goda Natten och Medview, där det 
sistnämnda uppmärksammats positivt i media då vi ser tydliga 
resultat på minskat läkemedelsanvändande. Det är vårt ansvar att 
använda ny kunskap och evidens på bästa sätt, och vi tycker vi har 
en bra modell.

Med pedagogiken som profession skapar vår akademi Lära de 
utbildningar som krävs för att Nytidas och Vardagas medarbetare 
ska kunna ge stöd, vård, omsorg, behandling och utbildning utifrån 
forskning och evidensbaserad praktik. 

Lena Freiholtz, kvalitetsdirektör
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Sammanfattning
Nysatsning på språk- och arbets-
träning för nyanlända och flera 
prisnomineringar för Vardaga-
medarbetare.

 
Andra kvartalet 2017

• Nysatsning i integrationsprojekten för nyanlända – 100 nya platser för språk- och om-
sorgsträning skapas i Nytida och Vardaga.

• Ambeas första kvalitets- och hållbarhetsbokslut (för 2016) presenterades.

• Studie genomförd av bland annat Lära visar på stor okunskap om autism hos svenska 
folket.

• Ytterligare fyra Vardagaboenden certifierade enligt Demensakademin.

• Positivt mottagande i verksamheten för Nytidas nya pedagogiska ramverk.

• Nytida deltog i Socialstyrelsens enhetsundersökning inom LSS och förbereder SKLs  
kommande brukarundersökning.

• Vardaga deltog i Socialstyrelsens brukar- och enhetsundersökningar.

• En meningsfull dag är Vardagas fokusområde för året – och även Den goda natten är 
viktig.

• Vardagamedarbetare nominerade till Vårdförbundspriset och två White Guide-priser.

• Qualimax-index har förbättrats från 1,65 till 1,70 för Nytida och för Varddaga från 1,83 
till 1,84, jämfört med november 2016. Maxvärdet är 2,0.

• Både det totala antalet avvikelser och andelen allvarliga avvikelser har minskat jämfört 
med föregående kvartal.

• Under kvartalet har två anmälan enligt Lex Maria genomförts för Nytida samt två 
anmälningar enligt Lex Sarah, bägge för Vardaga.  

• Sex enskilda klagomål och anmälningar om fel i vården inkom till Inspektionen för Vård 
och Omsorg (IVO), tre vardera för Nytida och Vardaga.

• IVO har under kvartalet genomfört 17 tillsyner/inspektioner i våra verksamheter, varav 
två i Vardaga och 15 i Nytida.
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Vi är alla en del av ett stort företag med många 
medarbetare, därför behöver vara tydliga i vad vi står 
för. Det ska båda kommuner, anhöriga, medarbetare, 
chefer och individer kunna förstå. Det måste vi följa 
upp i våra kvalitetsmätningar, men även i vardagen i 
arbetsgruppen. När vi jobbar utifrån individens behov 
och styrkor, och inom ramen av vår pedagogik, då 
tycker jag att vi gör ett bra jobb. Det är viktigt att 

hålla en professionell attityd och ha ett humanistiskt 
perspektiv på människor. Om vi alltid kommer ihåg att 
det finns en anledning till en placering hos oss, då 

hjälper det oss att agera rätt. När vi lyckas ändra vårt 
språkbruk från ”manipulation, kan inte, vill inte, slåss 
alltid” till ”hur ger vi möjlighet till att få uppmärksam-
het på ett bra sätt, kan mycket, detta fungerar” tycker 
jag att kvaliteten i vår pedagogik blir hög. Att sträva 
efter att göra bra för människor – det är också kvalitet. 

Hur kan Lära bidra till högre kvalitet?

Vi måste hålla det vi lovar – när vi inte vet hur vi 
löser det, då kan Lära hjälpa. Vi bygger bro mellan 
teori och praktik och ger konkreta pedagogiska 
verktyg. Vi erbjuder utbildningar som ger en gedigen 
kunskap om diagnoser och svårigheter. Då får vi 
förståelse för olika beteenden och kunskap om hur vi 
ska jobba för att skapa bra förutsättningar och skapa 
en personlig pedagogik. Lära kan erbjuda forum för 
diskussion och ett sätt att pröva våra åsikter, kun-
skap och kanske även fördomar. 

Trine Bach Jensen, 
avdelningschef Lära, 
Ambeas utbildnings
verksamhet

Trine Bach Jensen

Vad är kvalitet i stöd 
och omsorg för dig? 

”Vi måste hålla 
det vi lovar”
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Utveckling under  
andra kvartalet

500-klubben och KISA är samarbeten mellan Ambea 
och Arbetsförmedlingen (AF) för att erbjuda språk- 
och omsorgsträning för nyanlända. Målet är att väcka 
intresse för omsorgsyrken och på sikt kunna erbjuda 
en anställning till dem som genomgått träning och 
utbildning.

Ytterligare 100 nyanlända i språk- och omsorgsträ-
ning hos Nytida och Vardaga under september och 
oktober – det nya delmålet har nu satts för Ambeas 
integrationsprojekt 500-klubben. Hittills är ett 40-tal 
kandidater inne i projektet och dessutom ett 30-tal 
genom det regionala KISA-projektet i Uppsala-Gävle-
regionen.

Ett antal rekryteringsträffar förbereds nu för att 
locka nya kandidater.

I maj utkom Ambeas första kvalitets- och hållbarhetsbokslut, 
omfattande år 2016. Ambea har sedan 2011 gett ut årsvisa 
kvalitetsbokslut och det var i år första gången som kvalitets-  
och hållbarhetsfrågorna redovisades gemensamt. 

Verksamhetschef Lisa Grönlund, Vardaga Ferlin i 
Uppsala, intervjuar en kanditat.

Nysatsning i integrationsprojekten

Ambeas första kvalitets- 
och hållbarhetsbokslut K V A L I T E T S -  O C H  

H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G  2 0 1 6

Lära utbildar  
och utvecklar

Stabil och ökande 
nöjdhet hos våra  
omsorgstagare

En hållbar modell för 
god vård och omsorg

”Vår vision är att göra  
världen lite bättre, en  

människa i taget” 

500-klubben och KISA är samarbeten mellan Ambea 
och Arbetsförmedlingen (AF) för att erbjuda språk- 
och omsorgsträning för nyanlända. Målet är att väcka 
intresse för omsorgsyrken och på sikt kunna erbjuda 
en anställning till dem som genomgått träning och 
utbildning.

Ytterligare 100 nyanlända i språk- och omsorgsträ-
ning hos Nytida och Vardaga under september och 
oktober – det nya delmålet har nu satts för Ambeas 
integrationsprojekt 500-klubben. Hittills är ett 40-tal 
kandidater inne i projektet och dessutom ett 30-tal 
genom det regionala KISA-projektet i Uppsala-Gävle-
regionen.

Ett antal rekryteringsträffar förbereds nu för att 
locka nya kandidater.

Nysatsning i integrationsprojekten
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Hur mycket vet svenskarna om neuropsykiatriska 
diagnoser som ADHD och autism? Min Stora Dag och 
Ambeas utbildningsverksamhet Lära presenterades 
under våren 2017 en mätning av allmänhetens 
kunskap och attityder. Den visar på klara kunskaps-
luckor och fördomar, som riskerar att påverka hur en 
stor och redan utsatt grupp barn och unga behandlas.

Undersökningen som utförts av Novus visar bland 
annat att män tenderar att ha mer fördomar om 
diagnoser än kvinnor. Många av de tillfrågade tycks 
vara förhållandevis medvetna om sin egen okunskap. 
En av fyra uppger själva att de har lite eller ingen 
kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Över 
hälften av de föräldrar som deltagit i undersökningen 
anser att de har för lite kunskap för att prata med 
sina barn om diagnoserna.

Många svenskar har fördomar om autism

• Drygt varannan tillfrågad tror att både 
ADHD och autism/Aspergers Syndrom är 
sjukdomar och 11 procent tror att ADHD 
kan botas.

• 25 procent av de tillfrågade i Stockholm, 
och 17 procent i hela landet, tror att det är 
svårt att vara kompis med en person med 
autism/ Aspergers Syndrom.

• En av tre män tror att det är för lätt att få 
en ADHD-diagnos idag.

• 15 procent av svenska män, och en av fem i 
storstäderna, tror att det är för lätt att få 
en autism/Aspergers-diagnos.

• 21 procent i åldrarna 18–29 tror att bättre 
uppfostran skulle minska antalet ADHD- 
diagnoser.

Silverpark, Silverhöjden, Rotsundastrand och Ven-
delsögården, är de fyra Vardagaboenden som under 
våren har certifierats enligt Demensakademin, som 
ingår i Lära. Därmed har Vardaga nu 30 certifierade 
boenden. Ytterligare två kommer att få sina certifie-
ringar tidigt i höst. Till hösten påbörjar också ytterli-
gare fem boenden sin utbildning.

Demensakademin vänder sig också till de anhöriga. 
Cirka 600 anhöriga har gått utbildning genom Demens-
akademin. Det ger en ökad förståelse hos anhöriga hur 
man kan bemöta sin demenssjuke närstående och även 
bättre förstående mellan anhöriga och medarbetare på 
äldreboendet.

Nytt för i år är att också de av Nytidas dagliga 
verksamheter som finns på äldreboendena nu har fått 
en egen utbildning. Att vara tillsammans med äldre 
som har en demenssjukdom heter den. 

Demensakademin fortsätter att  
certifiera Vardagas boenden

Silverpark i Täby är ett av fyra boenden som 
certifierades under våren.
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Utrullningen av Nytidas nya gemensamma ramverk 
för pedagogik är i full gång. Det pedagogiska ramver-
ket tar sin utgångspunkt i Vår värld (Ambeas 
vision, uppdrag och värderingar) och sätter 
individen i centrum. Syftet är att skapa 
en gemensam pedagogik som ska 
genomsyra alla Nytidas verksamheter 
för att skapa en samsyn kring grund-
läggande arbets- och förhållningssätt. 

Utgångspunkten är att skapa ett 
gemensamt förhållningssätt kring 
människosyn, bemötande, arbetssätt och 
professionalitet samt att öka den pedagogiska 
skickligheten hos alla medarbetare. I korthet uttrycks 
det så här: Med hjärna och hjärta samarbetar vi med 

den enskilde för att skapa ett positivt bemötande och 
en bra miljö. 

Ramverket har under kvartalet presenterats 
för chefer på alla nivåer, för fortsatt utrull-

ning till medarbetarna. Mottagandet har 
varit mycket positivt bland cheferna. 
”Äntligen fokus på rätt saker” och ”som 
jag har väntat – det här blir en kul 
höst”, skriver några av dem i utvärde-
ringen.

Nytt ramverk för pedagogik  
mottas positivt

Förberedelser  
för SKLs brukar-
undersökning
En stor del av Nytidas enheter 
med verksamhet för vuxna 
inom LSS (se till vänster) och 
Socialtjänstlagens ramar 
förbereder deltagande i den 
nationella brukarundersök
ning som genomförs av SKL, 
Sveriges Kommuner och 
Landsting under september 
och oktober. 

Undersökningen kommer 
att ske genom att brukarna 
får möjlighet att svara via 
dator eller smartphone. 

För de Nytidaenheter som 
inte ingår i SKLs urval förbe
reds en egen brukarunder
sökning. 

I ramverket för pedagogik ingår begreppen: 
tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete 
och helhetssyn som symboliseras med olika färger.

Deltagande i Socialstyrel-
sens enhetsundersökning 
för LSS-enheter
Under april-maj genomförde 
Socialstyrelsen för första gången 
en landsomfattande enhetsun-
dersökning inom LSS-verksam-
het för vuxna i Sverige (LSS = 
Lagen om särskilt stöd och 
service till vissa funktionshin-
drade). Resultatet kommer att 
presenteras i oktober. 

Frågorna som skulle besvaras 
gäller bland annat typ av verksamhet, antal medarbetare och omsorgsta-
gare, hur många som har en aktuell genomförandeplan och individuellt 
utformade mål, möjlighet till brukarinflytande samt planer för persona-
lens kompetensutveckling. Majoriteten av Nytidas LSS-verksamheter 
deltog i undersökningen. Nytida och Ambeas kvalitetsavdelning ser 
enkäten som ett viktigt verktyg för kvalitetsutveckling. 
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Varje vår genomför Socialstyrelsen sedan flera år 
undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsor-
gen?. Alla svenskar över 65 år som har någon form av 
äldreomsorg, som hemtjänst eller särskilt boende, 
erbjuds att besvara enkäten. Det betyder att de flesta 
av Vardagas enheter omfattas av undersökningen. I 
Vardaga arbetar man systematiskt med att följa upp 
resultaten för att utveckla kvaliteten. Det har lett till 
att Vardaga under de senaste åren haft en allt bättre 
brukarnöjdhet och att man nu med spänning ser fram 
emot resultatet, som presenteras i oktober. Vardaga 
deltog som vanligt även i Socialstyrelsens enhetsun-
dersökning, som mäter hur enheterna uppfyller vissa 
kvalitetsparametrar. 

Medverkan i Socialstyrelsens brukar- och 
enhetsunderundersökningar 2017

Fokus på En meningsfull dag
Årets fokusområde i Vardaga är En meningsfull dag. 
Det är en viktig del i Vardagas koncept Den goda 
dagen och har sin grund i ett salu-
togent och funktionsbevarande 
arbetssätt. För att definiera 
dagen som meningsfull, så 
behöver den fyllas med 
upplevelser som är anpassade 
till de boendes önskemål. Detta 
fokuserar Vardaga nu på att
utveckla under året, genom utbildningsinsatser och 
faktaunderlag riktat till medarbetarna

Virtual Reality testas i Skåne
Flera av Vardagas enheter i Skåne testar nu Virtual Reality (VR) 
som en aktivitet för de äldre. Mottagandet var blivit mycket 
positivt. De boende får möta allt från isbjörnar till dinosaurier 
genom VR-glasögonen. En fördel är att även den som är sänglig-
gande kan ta del av tekniken.

Den goda natten 
Inte bara dagen ska vara meningsfull, utan också 
natten. Vardaga har tagit fram en utbildning för 
medarbetare kring temat Den goda natten. 
Syftet är att de boende ska uppleva ett bra dygn. 
Nattarbetet inom äldreomsorgen är en mycket 
viktig del av omvårdnaden då det utgör en 
tredjedel av den enskildes dygn. Natten ska 
därför genom utbildningsinsatsen synliggöras på 
ett tydligare sätt än vad som generellt sker idag. 
Vardagas mål är att ta tillvara den kompetens 
som finns hos medarbetarna och se till att den 
kommer omsorgstagarna till godo, dygnet runt.
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Priser och utmärkelser

Sjuksköterskorna Elin Nilsson och Madeleine Nilsson 
på Vardaga Österbo i Lund och deras arbete med 
BPSD-registret är ett av fyra nominerade bidrag till 
årets Vårdförbundspris. Deras arbete med att före-
bygga BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom 
vid demenssjukdom) har gett goda resultat. Antalet 
boende med ångestdämpande läkemedel har minskat 
från 23 till 8 av de totalt 48 boende och fallolyckorna 
har halverats.

Utdrag ur juryns motivering till nomineringen: 
”Tack vare ett dedikerat genomförande av personcent-
rerad vård har man hjälpt de äldre till en bättre 
livskvalitet och kunnat dra ner på en stor del av de 
läkemedel som ger allvarliga biverkningar. Det märks 
också en tydlig minskning i antalet fallolyckor på 
enheten.”

Sjuksköterskor vid Vardaga Österbo  
nominerade till Vårdförbundspriset 

Ximena Samuelsson, verksamhetschef vid Vardaga 
Silverpark, har nominerats till White Guide-priset 
Årets boendechef. Dessutom har boendets kock, 
Karoline Nordefors, nominerats till priset Årets 
seniorkock. Det innebär att Ximena och Karoline 
finns med bland de utvalda som kan få ta emot priser 
vid White Guides prisceremoni den 19 september.

Karoline Nordefors vann Årets seniorkock 2016, när 
hon arbetade i Danderyd. Hon har även fått pris för 
Årets seniormåltid 2015, så hon kan nu hoppas på ett 
”hat trick” med pris tre år i rad.

Vardaga Silverpark nominerat till två  
White Guide-priser

Karoline Nordefors, prisad kock på Vardaga 
Silverpark i Täby.

Elin Nilsson(bilden) och Madeleine Nilsson är 
nominerade för deras arbete med BPSDregistret.  
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Nya verksamheter
Resursteamet blir en del av Nytida

Nytida förvärvade i maj Resursteamet, en Stockholmsbaserad LSS-aktör inom 
daglig verksamhet för personer med förvärvad eller medfödd kognitiv funktions-
nedsättning.

Resursteamet grundades 1997 och har 25 dagliga verksamheter, tre logopedmot-
tagningar och en rehabverksamhet för barn. Verksamheten har cirka 750 omsorgs-
tagare och cirka 320 medarbetare. Tillsammans kan Nytida och Resursteamet 
skapa ett mycket bra erbjudande till personer med funktionsnedsättning i Stock-
holms län.

Under våren har Nytida öppnat en ny enhet i Svalöv i 
Skåne, Onsjövägens gruppbostad. Det är ett lugn och ro- 
boende med lantligt läge för personer som har behov av 
lugn och förutsägbarhet och som har svårt med sociala 
kontakter. Inredningen är speciellt formgiven med så 
få sociala kontaktytor som möjligt för att minska de 
boendes stress.

Lugn och ro-boende i Svalöv

Många unga missbrukare under 30 som vill ha behandling för sitt 
missbruk är tveksamma till traditionella behandlingshem. För att 
möta deras behov startade Nytida i april en organiserad behand-
lingsform där den unge fortfarande kan vara kvar i sin hemmiljö 
under behandlingstiden. Det är Provita Kärleksgatan i centrala 
Malmö, en plats dit det är lätt att dagpendla med kollektivtrafik. 

Verksamheten kan fungera som utsluss från behandlingshem i 
Malmö med omnejd, som Nytidas Provita, Korsaröd och Strand-
hemmet eller andra aktörer.

Missbruksbehandling  
anpassad för unga vuxna
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Resultat och statistik

Sedan 2011 har Nytida och Vardaga genom ett samlat 
kvalitetsindex, benämnt Qualimax-index, kunnat visa 
på sitt samlade kvalitetsresultat för en mängd olika 
områden från enhetsnivå och aggregerat i företaget. 
Qualimax-index ger förutsättning att sätta mål för 
förbättringar och utvecklingen går också på ett enkelt 
och tydligt sätt att följa. Alla verksamheter kan efter 
kvalitetstillsyner, egenkontroller eller uppföljningar 
utifrån enskilda fokusområden se verksamhetens 
Qualimax-index direkt i IT-stödet Q-maxit. Maximalt 
värde för Qualimax-index är 2,0. Från och med 2015 
redovisas Qualimax-index för alla Vardagas enheter 
på hemsidan, vilket kommer att genomföras även för 
Nytida. 

Egenkontrollen i Qmaxit genomfördes senast i maj 
2017 och dessförinnan i november 2016. Uppdatering-

ar av frågor sker kontinuerligt och anpassning sker 
till alla olika verksamhetsformer. Till maj månads 
egenkontroll genomfördes flera större förbättringar, 
bl.a. för Vardaga där egenkontrollfrågorna anpassa-
des efter den reviderade Den Goda Dagen, vilket är 
Vardagas koncept för hur äldreomsorg bedrivs. 

För Nytida så kommer egenkontroll-frågor ställas 
kring Nytidas pedagogiska ramverk under hösten samt 
med fördjupade frågor till novembers egenkontroll. 

Qualimax-index för Nytida var i november 2016 
lägre än brukligt eftersom den stora integrationen av 
Solhagagruppen pågick under hela året, men i maj 
2017 har det samlade resultatet förbättrats från 1,65 
till 1,70. Även Vardaga visar på förbättring från maj 
månads egenkontroll trots redan högt resultat från 
november från 1,83 till 1,84.

Qualimax-index  
– ett säkerställande av lagkrav, koncept (Vardaga) samt 
verksamhetsinnehåll per tjänst (Nytida)

Att rapportera och bearbeta avvikelser är utgångs-
punkten för Nytidas och Vardagas systematiska 
kvalitetsarbete och verksamhetens utveckling doku-
menteras löpande. Syftet med en aktiv avvikelsehan-
tering är att kontinuerligt minska andelen allvarliga 
avvikelser.

Allvarlighetsgraden för avvikelser graderas, i fyra 
grader, i enlighet med Socialstyrelsens gradering av 
händelser. Här redovisas avvikelser av grad 3 och 4 
som allvarliga avvikelser.  Från föregående kvartal 
har antalet rapporterade avvikelser ändrats från 10 

122 till 9 560, vilket är en relevant förändring. Av 
totalt 9 560 avvikelser under andra kvartalet så utgör 
allvarlighetsgrad 3 – 0,75 procent mot 0,88 procent för 
första kvartalet. Allvarlighetsgrad 4 – 0,11 procent för 
andra kvartalet jämfört med 0,12 procent för första 
kvartalet. Andelen allvarliga avvikelser har succes-
sivt minskat sedan 2009, och allvarlighetsgrad 4 
håller sig nu på en mycket låg nivå trots en hög andel 
inrapporterade avvikelser. Se andelen allvarliga 
avvikelser i förhållande till beläggning i diagrammen 
på nästa sida.

Avvikelser – löpande dokumentation av 
verksamhetsutvecklingen
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Totalt antal avvikelser samt allvarliga avvikelser per belagd plats
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Dokumentation av det systematiska 
förbättringsarbetet - förbättringsloggen
Dokumentation av förbättringsarbetet är lagstadgat 
för vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens föreskrift 
och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9). Nytida och Vardaga har dokumente-
rar allt samlat förbättringsarbete och handlingsplaner 
i förbättringsloggen i Q-maxit. Under andra kvartalet 
finns det 13 966 aktiva handlingsplaner. Under kvartal 
2 och 4 är alltid antalet handlingsplaner betydligt 
högre än för kvartal 1 och 3 vilket beror på att alla 
verksamheters genomförda egenkontroller genererar 
handlingsplaner kring förbättringsarbetet.

Anmälningar om allvarligt missförhållande 
(Lex Sarah) och allvarlig vårdskada  
(Lex Maria)
För oss inom Nytida och Vardaga är det oerhört viktigt 
att arbeta aktivt med rapportering, utredningar och 
anmälningar. Vi har som företag kommit långt i det 
arbetet, men det finns fortfarande möjligheter till 
ständiga förbättringar. De beslut som kommit från 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är viktiga i 
lärandet och i utvecklingen av kvaliteten. Under andra 
kvartalet har två anmälan enligt Lex Maria genom-
förts för Nytida samt två anmälningar enligt Lex 
Sarah, bägge för Vardaga.  

Anmälningar Lex Sarah
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Anmälan Beslut

Villa Vallonens äldreboende i Gävle kommun
Anmälare: Ambea kvalitetsutvecklare 
Anmälningsdatum: 201705
Dnr 8.1.2xxxx/2017
Anmälan gäller fysiskt våld

Beslutsdatum: 

Ferlins äldreboende i Uppsala kommun
Anmälare: Ambea kvalitetsutvecklare 
Anmälningsdatum: 201705
Dnr 8.1.2xxxx/2017
Anmälan gäller brister i omsorg

Beslutsdatum: 

Beslut från IVO anmälan allvarligt missförhållande – 2017-04-01 till 2017-06-30

Anmälan Beslut

Lenagården
Anmälare: Ambea medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Anmälningsdatum: 201704
Dnr 8.1.116323/2017
Anmälan gäller suicid

Beslutsdatum: 

Eken i Västerås
Anmälare: Ambea medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Anmälningsdatum: 201706
Dnr 8.1.1xxxxx/2017
Anmälan gäller fördröjd behandling

Beslutsdatum:

Beslut från IVO anmälan allvarlig vårdskada – 2017-04-01 till 2017-06-30

Anmälningar Lex Maria
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Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut

Backens korttidsboende i Täby Klagomål från närstående. Yttrande ska vara IVO 
tillhanda senast den 29 maj 2017.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.517628/2017

Korttidshemmet VIP i Solna Klagomål från närstående. Yttrande ska vara IVO 
tillhanda senast den 15 juli 2017.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.519602/2017

Ranängen i Solhaga by, Lödöse Klagomål från närstående. Yttrande ska vara IVO 
tillhanda senast den 8 juni 2017.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.4.22790/2017

Nytida – Beslut från IVO enskilda klagomål och anmälan om fel i vården - 2017-04-01 till 2017-06-30

För enskilda personer som vill lyfta ett klagomål eller 
synpunkt finns möjligheten att lämna en anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), antingen som 
ett enskilt klagomål eller en anmälan om fel i vården. 
Besluten från enskilda klagomål och anmälan om fel i 
vården är en viktig del i vårt förbättringsarbete. 

I Nytidas och Vardagas ledningssystem finns en 

tydlig process för synpunkter och klagomål som 
lämnas till verksamheterna. Dessutom finns möjlighe-
ten att kontakta vår Kundombudsman för att få hjälp 
kring synpunkter och klagomål.

Nio anmälningar om enskilda klagomål eller fel i 
vården gjordes under andra kvartalet 2017, varav tre 
för Nytida och sex för Vardaga.

Enskilda klagomål anmälda till IVO
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 A M B E A  |  K V A L I T E T S B O K S L U T  Q 2  2 0 1 7  1 6

Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut

Pålsjöpark i Helsingborgs kommun Klagomål på hälso och sjukvården från närstående. 
Yttrande till IVO senast den 9 maj.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.213548/20173

Söndagsgården i Farsta, Stockholm Klagomål på hälso och sjukvården från närstående. 
Yttrande till IVO senast den 1 juni 2017.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.216587/20173

Solbacken i Lund Klagomål på hälso och sjukvården från närstående. 
Yttrande till IVO senast den 2 juni 2017.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.216931/20173

Söndagsgården i Farsta, Stockholm Klagomål på hälso och sjukvården från närstående. 
Yttrande till IVO senast den 12 juni 2017.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.214627/20173

Villa Hovstallet i Uppsala Klagomål på hälso och sjukvården från närstående. 
Yttrande till IVO senast den 8 juni 2017.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.217368/20173

Villa Vallonen i Gävle Klagomål från närstående. Yttrande till IVO senast 
den 21 augusti 2017.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.519077/20171

Vardaga – Beslut från IVO enskilda klagomål och anmälan om fel i vården – 2017-04-01 till 2017-06-30

Inspektionens för vård och omsorgs (IVO) verksamhetstillsyner
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under andra kvartalet 2017 
genomfört 17 tillsyner/inspektioner i våra verksamheter, varav två i 
Vardagas äldreomsorg och 15 i Nytida för verksamheter där barn och 
ungdomar vistas.

Verksamhetstillsyner genomförda av IVO
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Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut

Kullabacken i Lödöse, Lilla Edet Oanmäld inspektion den 19 april 2017 Beslutsdatum: 
Dnr: 8.4.22779/20172

EKB Norrköping Oanmäld inspektion den 16 maj 2017 Beslutsdatum: 20170620
Dnr: 8.4.219247/20171
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar 
ärendet.

Solängens träningsboende i Mörbylånga Föranmäld inspektion den 19 april 2017 Beslutsdatum: 
Dnr: 8.4.210712/20174
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar 
ärendet.

Korgvidegränd i Vällingby Föranmäld inspektion den 30 mars 2017 Beslutsdatum: 20170601
Dnr: 8.4.23845/20176
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar 
ärendet.

Hjämvägen i Järfälla Föranmäld inspektion den 28 april 2017 Beslutsdatum: 20170601
Dnr: 8.4.23844/201715
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar 
ärendet.

Nygård i Lilla Edet Oanmäld inspektion den 24 maj 2017 Beslutsdatum: 
Dnr: 8.4.212244/20174

Loftet i Täby kommun Oanmäld inspektion den 9 mars 2017 Beslutsdatum: 20170608
Dnr: 8.4.24119/20173
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar 
ärendet.

Eken i Täby kommun Oanmäld inspektion den 20 mars 2017. Begäran 
om yttrande senast den 6 juli 2017.

Beslutsdatum: 20170608
Dnr: 8.4.210234/201712

Ranängen i Lilla Edet Oanmäld inspektion den 9 maj 2017. Beslutsdatum: 
Dnr: 8.4.22790/20172

Tranan i Stockholms stad Föranmäld inspektion den 4 maj 2017. Beslutsdatum: 20170607
Dnr: 8.4.23839/201713
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar 
ärendet.

Svartvik i Stockholms stad Föranmäld inspektion den 4 maj 2017. Beslutsdatum: 20170607
Dnr: 8.4.23838/201712
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar 
ärendet.

Torpet i Täby kommun Oanmäld inspektion den 2 maj 2017. Beslutsdatum: 20170627
Dnr: 8.4.215866/20175
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar 
ärendet.

Lyran i Täby kommun Oanmäld inspektion den 2 maj 2017. Beslutsdatum: 20170607
Dnr: 8.4.215852/201710
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar 
ärendet.

Fiolen i Täby kommun Oanmäld inspektion den 15 maj 2017. Beslutsdatum: 20170628
Dnr: 8.4.24123/20174
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar 
ärendet.

Barnängsgatan i Stockholms stad Oanmäld inspektion den 18 maj 2017. Beslutsdatum: 20170628
Dnr: 8.4.24116/20174
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar 
ärendet.

Nytida – Beslut från IVOs verksamhetstillsyner – 2017-04-01 till 2017-06-30



Telefon växel: 
+46(0)8-578 700 00 8 
700 00 

Vretenvägen 13 
Box 1565 
171 29 Solna 

ambea.se 
vardaga.se
nytida.se 

Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut

Breared, Kalkstensgatan i Varbergs kommun Inspektion före 2017 Beslutsdatum: 20170601
Dnr: 8.7.1 – 16580/20171
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
förelägger att samtliga våningsplan ska vara 
bemannade så att personalen under hela dygnet 
har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa 
och stödja de boende. 

Villa Vallonen i Gävle kommun Av IVO egeninitierad verksamhetstillsyn med 
anledning av händelse vid Villa Vallonen 20170429, 
med hot och våld mellan boenden.
Begäran om handlingar senast den 14 augusti 2017.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.5 – 17474/20173

Vardaga – Beslut från IVOs verksamhetstillsyner – 2017-04-01 till 2017-06-30


