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För att ständig utveckla vården och omsorgen behövs 
jämförelser och benchmarking mellan verksamheter. 
Det behövs också resultat från olika former av kvali-
tetsmätningar för analys och förbättring. 
Nytida och Vardaga har många verksamheter där 
jämförelser kan ske inom företaget. Det finns också 
väl utvecklade system där kvalitetsdata analyseras 
varje månad för att hela tiden utveckla och förbättra. 
Men för att ge ytterligare en dimension så är det 
viktigt att jämförelser kan ske mellan olika företag 
och mellan företag och kommuner. Det finns så 
mycket att lära av varandra – och det övergripande 
syftet är att ständigt utveckla vården och omsorgen 
för den enskilde. För detta krävs att alla, såväl kom-
muner som privata utförare visar sina kvalitetsresul-
tat externt.
Förutom att en öppen redovisning av kvalitetsresultat 
är en rättighet för kunder och deras närstående, så 
finns det ytterligare ett viktigt argument. Och det är 
att alla medarbetare inom vård och omsorg, stolt kan 
visa upp alla fina verksamheter och med stor öd-
mjukhet visa där man, av olika skäl, visar på det 
förbättringsarbetet som behöver göras.
Utifrån detta synsätt så har alla företag, som är 
medlemmar i Vårdföretagarna, samfällt beslutat om 
ett s.k. transparensprojekt. Senast vid årsskiftet 
2015/2016 ska alla medlemsföretag visa upp kvalitets-
resultat på respektive företags webb-sida. Vardaga 
kommer att vara först ut, tätt följt av Nytida med att 
externt visa på resultat av bl.a. genomförd egenkon-
troll, kundundersökningar, resultat från kvalitetsre-
gister m.m.
Det är vår förhoppning att Sveriges kommuner, 
företag som inte är medlemmar i Vårdföretagarna 
samt stiftelse-ägda företag 
vågar anta en utmaning från 
oss, och gå samma öppna väg 
– för förbättrad vård och 
omsorg i Sverige!

Ökad öppenhet – bättre vård och omsorg

Lena Freiholtz, 
kvalitetschef Ambea
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Sammanfattning tredje kvartalet 2015
• Nytida och Vardaga deltar i Vårdföretagarnas transparensprojekt, som bland annat innebär 

öppen kvalitetsredovisning på hemsidorna.

• Nytida är en av aktörerna i framtagandet av en ny svensk HVB-standard.

• Medarbetarundersökningen 2015 inleddes i september.

•  Nytida erbjuder nu komplett vårdkedja inom missbruk i Stockholm och Skåne.

• Nytida fortsätter utveckla tekniska hjälpmedel inom funktionsnedsättning.

• Vardagas satsning på utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor inom äldreomsorg fortsätter.

• Verksamhetsutvecklingen i Vardaga sprids ut på enhetsnivå genom arbetsverktyget Måltavlor.

• Nya verksamheter: Nytida: Aktivitetscentret A12an i Eksjö. Vardaga: Äldreboendet Silverpark i Täby.

• Vardaga Kvarnbackens trädgård i Linköping vinner första pris i kommunens trädgårdstävling.

• Rapporteringsgraden av avvikelser är fortsatt hög, men andelen allvarliga avvikelser fortsätter att 
minska och är nu nere i 8 st under kvartal 3.

• 1168 handlingsplaner för förbättringsarbete är aktiva i ledningssystemet.

• En anmälan enligt Lex Sarah (Vardaga) och tre enligt Lex Maria (Nytida en, Vardaga två) gjordes 
under kvartalet.

• Tre enskilda klagomål till Inspektionen för Vård och Omsorg IVO inkom (Nytida ett, Vardaga två).

• IVO genomförde fyra verksamhetstillsyner (Nytida en, Vardaga tre).

Ytterst är kvalitet att våra boende får den bästa 
omsorgen hos oss. Kvaliteten för de boende utgår 
från värdegrund, där vi fokuserar på individens 
självbestämmande, att vi tar vara på var och ens 
förmågor, att man blir bemött så som man själv 
önskar och själv bestämma hur ens dag ska se ut.
Hur får man detta att fungera i praktiken?
En hel del saker behöver vara på plats för att 
kvalitet ska fungera praktiskt. Framförallt vårt i 
hela branschen välkända kvalitetsledningssystem 
Qualimax. Där finns tydliga instruktioner och 
rutiner för medarbetarna att följa. Det krävs också 
att man ser på verksamheten utifrån en balans av 
de olika processerna: kvalitet, medarbetarskap, 
ledarskap och ekonomi. Vi följer upp vår verksam-
het ur alla dessa perspektiv och det ger sammanta-
get en god kvalitet. Ett konkret kvalitetsexempel 

Vad är kvalitet för dig? 

Ulla Tansen,  
affärsområdeschef, Vardaga

är vårt boendekoncept, som både är estetiskt 
tilltalande och funktionellt anpassat för personer 
med demenssjukdom och det åldrande ögat. 
Kan kvaliteten i Vardaga utvecklas ytterli-
gare? Ja, det är viktigt för oss att satsa på och 
jobba med innovation och utveckling för att fortsatt 
ligga i framkant. Därför deltar vi i forsknings- och 
utvecklingsprojekt som till 
exempel Östersundsstudien 
och läkemedelsforskning. Det 
är också viktigt för vår vision 
att bidra till att lösa välfärds-
utmaningen. Vi behöver vara 
framgångsrika och ledande i 
våra kvalitetsprocesser för 
kunna rekrytera och behålla 
framtidens medarbetare. 
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Utveckling under tredje kvartalet
HVB-standardisering

Under våren 2015 avslutades ett nästa tre år långt 
arbete med den s.k. Äldrestandarden. Ett arbete lett 
av SIS (Standardiseringsinstitutet) tillsammans med 
ett 50-tal kommuner, intresseorganisationer, fackför-
eningar, professionella organisationer och vårdföretag.

Detta arbete inspirerade Svensk Vård att initiera ett 
arbete med en standard för HVB. Nytida deltar i 
standardiseringsarbetet med sin erfarenhet och 
kompetens, och arbetet beräknas pågå minst två år. 
Förutom Nytida deltar flera både större och mindre 
vårdföretag, Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
samt några intresseorganisationer.

Det finns även initiativ tagna via SIS för ett kom-
mande arbete med standard för LSS-boenden, vilket 
troligen kommer att påbörjas under våren 2016.

Medarbetarundersökning

I slutet av september kunde medarbetarna i Ambea, 
Nytida och Vardaga börja svara på årets medarbetar-
undersökning, som pågår till och med 18 oktober. 
Medarbetarundersökningen är ett av de viktigaste 
verktygen för att utveckla kvalitet, ledarskap och 
arbetsmiljö, både i företagen som helhet och på de 
enskilda arbetsplatserna. Resultatet presenteras 
senare under hösten.

Komplett vårdkedja inom missbruk

En komplett vårdkedja med avgiftningsenhet, boende 
samt utslussning och stöd genom hela processen, kan 
Nytida nu erbjuda i både Skåne och Stockholm. Detta 
sedan möjlighet till avgiftning tillkommit vid speciella 
enheter anknutna dels till Korsaröd i Skåne, dels till 
HVB-boendet på Herrgården på Skarpnäcknäcksgår-
den i Stockholm.

Korsaröd är inriktat på behandling av dubbeldiagno-
ser med komplex problematik, som innefattar psykisk 
funktionsnedsättning i kombination med missbruk. På 
Herrgården är inriktningen tunga missbrukare. 
Lösningen med att hålla ihop vårdkedjan från avgift-
ning till utsluss är dock likartad för båda grupperna. 

Även vid kortare återfall är alltså klienten kvar på 
boendet och flyttar bara mellan olika byggnader. Vid 
Korsaröd finns avgiftning i en närbelägen byggnad, på 
Herrgården i en av flygelbyggnaderna. Efter avgift-
ning återgår klienten till sitt HVB. 

Allteftersom klienten blir mer stabil, vidtar utsluss-
ning via mer självständigt boende och senare tränings-
lägenhet. Hela tiden finns närhet till boendestödjare, 
övrig personal och klientens kontaktperson. Det 
skapar trygghet och kontinuitet för klienten, som 
slipper slussas hit och dit mellan olika instanser.

Satsning på tekniska hjälpmedel

Nytida har tecknat avtal med Soft Solution om teknik-
stöd. SAFI är en applikation för smartphones och webb 
som gör det möjligt för skola och lärare att skicka 
budskap på svenska till elevernas föräldrar. Föräld-
rarna tar emot budskapet översatt till sitt eget mo-
dersmål. Föräldern svarar på sitt eget språk men 
skolan får svaret på svenska. Med andra ord en 
tvåvägskommunikation utan språkförbistringar och 
komplikationer. Verksamheter inom skola, korttids, 
boende och DV i Nytida deltar i ett utvecklingsprojekt 
kring appen. 

Nytida Herrgården i Skarpnäck.
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Fortsatt satsning på specialisttjänster för sjuk-
sköterskor

Sedan 2014 finns som ett led i Vardagas satsning på 
kompetenshöjning och utveckling av omvårdnaden 
utbildningstjänster med målet att stimulera fler 
sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning för 
vård av äldre. 

Sjuksköterskor som arbetar i Vardaga kan samtidigt 
som de söker specialistsjuksköterskeprogrammet för 
vård av äldre även söka en av de utbildningstjänster 
som inrättats. Tjänsterna liknar utformningen av 
läkarnas ST-utbildningar och finns i olika delar av 
landet. 

Högskoleutbildningen genomförs på distans på 
halvfart under en tidsperiod om två år. Under utbild-
ningstiden är man även verksam som sjuksköterska 
den tid som inte är utbildningstid. Ansökningstiden till 
vårens utbildningar och tjänster inleddes i september.

Måltavlor nytt verktyg för verksamhetsutveckling

Måltavlor är Vardagas nya verktyg för att ständigt 
förbättra kvalitet, processer och ekonomi. Syftet är att 
ta tillvara alla medarbetares engagemang för att 
uppnå verksamhetens mål. Under kvartalet har 
utbildningsinsatser av alla verksamhetschefer inletts i 
det praktiska arbetet med att införa måltavlorna i alla 
verksamheter. Förhoppningen är att de ska bli ett 
levande och användbart verktyg för att nå verksamhe-
tens mål.

Elin Nilsson, en av de sjuksköterskor i Vardaga 
som gör sin specialistutbildning.

Vardaga
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Vardaga

Nya verksamheter 

Silverpark startade i september sin inflyttning på 
Vardagas nybyggda äldreboende i Täby. Det är ett 
ljust, modernt boende med egen kock, rekryterad från 
Grythyttan, bistro, stor trädgård och stora soliga 
balkonger. Silverpark vänder sig till den som vill ha 
det lilla extra och är intresserad av mat, kultur och 
aktiviteter.

Kvarnbacken fick pris för bästa trädgården
Vardaga Kvarnbacken har utsetts till vinnare i 
Linköpings årliga trädgårdstävling för servicehus och 
vårdbostäder. Prissumman är 25 000 kronor. Under-
sköterskorna Eva Åkesson och Karin Eriksson ansva-
rar för trädgården, en innegård som är uppbyggd i 
olika rum och inredd med saker som ska få de boende 
att minnas, till exempel en gärdsgård eller en vedhög. 

Längs en gång som kallas ”fruktvägen” finns frukt- 
och grönsaksodlingar. Här växer bland annat hallon, 
smultron, jordgubbar, plommon, krusbär, vinbär, 
morötter, potatis och gurkor. Odlingarna är upphöjda 
så att de boende ska kunna plocka utan att behöva 
böja sig ner. De hjälper även till att tillaga det som 
odlas: att lägga in gurkor och göra krusbärskräm.

Här finns också kryddodlingar som doftar, en 
fjärilsrabatt och rabatter med alla de blomsorter som 
fanns förr.

Henrik Olsson är kock på Silverpark.

Kvarnbackens trädgård.

Priser, utmärkelser, nya verksamheter,  
forskning och utveckling

Nytida

Nya verksamheter 

A12:an är ett nytt aktivitetscenter i Eksjö, som är 
knutet till verksamheten på psykiatriboendena 
Berglunda och Navigatorn, som är psykiatriboenden i 
Nytidas regi. Här ges möjlighet till olika skapande 
aktiviteter. Besökarna kan exempelvis prova på att sy, 
sticka, mindre snickeri- och måleriarbeten, men även 
gympa, avslappning, läsning, språk- och minnesträ-
ning i lättare form. .

Fakta: Nya Vardaga Silverpark
• Avdelningar: Psykogeriatrik, 8 platser 
 Korttidsboende demens 9 platser 
 Permanent boende demens, 27 platser 
 Permanent boende somatik, 18 platser.

• Möjlighet till parboende i 6 lägenheter

•  Sinnesträdgård med köksträdgård, vatten, berså, 
grönytor och sittplatser

• Egen kock, bistro- och hotellkoncept
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Qualimaxindex
Qualimax-index är namnet på Nytidas och Vardagas 
kvalitetsindex och är ett viktigt nyckeltal för att 
värdera, leda och styra kvaliteten i våra ca 320 verk-
samheter. Qualimax-index används för att formulera 
kvalitetsmål samt för att mäta och följa upp målen. 
Löpande över året får verksamheterna sitt Qualimax-
index för olika typer av tillsyner, t.ex. kontroll av 
livsmedelshanteringen genomförd av måltidsutveck-
lare, övergripande kvalitetstillsyn genomförd av 
kvalitetsavdelningen eller Qualimax-index utifrån 
kvalitetsteman, fokusområden och egenkontroller. 

Samtliga verksamheter besvarar sina egenkontrol-
ler, som är anpassade till verksamhetens inriktning. 

Egenkontrollen besvaras tillsammans med verksam-
hetens medarbetare för de ca 18 områden och ca 100 
– 150 frågor totalt.

Syftet med besvarandet av egenkontrollfrågorna för 
kvalitetsindex är att alltid se förbättringspotentialen, 
där vi hela tiden kan förbättra verksamheten. Därför 
är det inget självändamål att få ett högt index, utan 
det viktiga är att identifiera många områden för 
förbättringsarbeten. 

I november, under kvartal fyra, så genomförs den 
övergripande egenkontrollen vilket innebär att resul-
tat och trender från tidigare egenkontroller redovisas i 
nästkommande kvalitetsbokslut. 

Att rapportera och bearbeta avvikelser är utgångs-
punkten för Nytida och Vardagas systematiska 
kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbättring-
ar. Syftet med en aktiv avvikelsehantering är att 
kontinuerligt minska andelen allvarliga avvikelser. 
Samtliga medarbetare har direkt tillgång till IT-stödet 
Q-maxit och kan därför registrera och dokumentera 
avvikelser, händelser och förbättringsförslag. Det ger 
förutsättningar för en trygg och säker vård och omsorg 
då alla medarbetare tar ansvar för sin del av kvalitets-
arbetet.

Det totala antalet rapporterade avvikelser över tid 
visar att andelen allvarliga avvikelser har minskat 
varje år sedan 2009. Under 2014 implementerades nya 

Q-maxit, vilket bl.a. innebar ett nytt sätt att bedöma 
allvarlighetsgraden av avvikelser, från fem nivåer till 
fyra nivåer. Förändringen är en anpassning till 
Socialstyrelsens definition som baseras på fyra nivåer.

Antalet avvikelser för kvartal 3 är 5384 stycken 
(kvartal 1 – 5750, kvartal 2 - 6085), varav 8 allvarliga 
avvikelser (kvartal 1 – 23, kvartal 2 - 21 ). Kvartal 3 
består av två sommarmånader, juli och augusti, och 
trots det så har rapporteringsgraden varit hög. Och 
allvarliga avvikelser, alltså grad fyra (enligt Socialsty-
relsens definition) har ytterligare minskat i såväl 
faktiskt tal som i andel rapporterade. Det är precis 
den utvecklingen vi vill se – en hög rapporteringsgrad 
som tydligt leder till ständiga förbättringar.

Rapporteringsskyldighet – löpande dokumentation av 
verksamhetsutveckling
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Avvikelser - löpande dokumentation av  
verksamhetsutvecklingen

Att rapportera och bearbeta avvikelser är utgångs-
punkten för Nytida och Vardagas systematiska 
kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbättring-
ar. Syftet med en aktiv avvikelsehantering är att 
kontinuerligt minska andelen allvarliga avvikelser. 
Samtliga medarbetare har direkt tillgång till IT-stödet 
Q-maxit och kan därför registrera och dokumentera 
avvikelser, händelser och förbättringsförslag. Det ger 
förutsättningar för en trygg och säker vård och omsorg 
då alla medarbetare tar ansvar för sin del av kvalitets-
arbetet.

Det totala antalet rapporterade avvikelser över tid 
visar att andelen allvarliga avvikelser har minskat 
varje år sedan 2009. Under 2014 implementerades nya 
Q-maxit, vilket bl.a. innebar ett nytt sätt att bedöma 
allvarlighetsgraden av avvikelser, från fem nivåer till 
fyra nivåer. Förändringen är en anpassning till 
Socialstyrelsens definition som baseras på fyra nivåer.

Antalet avvikelser för kvartal 2 är 6085 stycken 
(kvartal 1 – 5750 stycken), varav 21 allvarliga avvikel-
ser (kvartal 1 - 23). Det innebär att fler avvikelser 
dokumenterats än för kvartal 1 men med färre antal 
och andel allvarliga, vilket är en positiv utveckling. 

Statistik avvikelser Q3
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Antalet	  avvikelser	  samt	  antal	  allvarliga	  grad	  3	  och	  4	  

Totalt	  antal	  avvikelser	   Allvarliga	  grad	  3	   Allvarliga	  grad	  4	  

Förbättringsloggen – dokumentation av det 
 systematiska förbättringsarbetet
Dokumentation av förbättringsarbetet är lagstadgat 
för vård och omsorg, utifrån Socialstyrelsens föreskrif-
ter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Nytida och 
Vardaga har sedan 2007 dokumenterat förbättringsar-
bete i Q-maxit, IT-stödet för ledningssystemet Quali-
max. Det leder till utveckling och ett lärande i organi-
sationen.

Genom utvecklingen av nya Q-maxit genereras varje 
förbättringsområde direkt till en handlingsplan i 
Q-maxit. Handlingsplanen är utformad på ett traditio-
nellt sätt och kan enkelt bifogas t.ex. ett yttrande till 
myndighet. Den största förbättringen är dock att 
samtliga medarbetare direkt i IT-stödet kan dokumen-

tera och föreslå förbättringar, för godkännande av 
ansvarig chef.

Under tredje kvartalet 2015 är 1168 handlingspla-
ner för förbättringsarbete aktiva i Q-maxit, vilket är 
en hög aktivitet trots två sommarmånader. 
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Missförhållande (Lex Sarah)

Under tredje kvartalet 2015 gjordes en anmälning enligt Lex Sarah för Vardaga och ingen för Nytida. Samtliga 
rapporter om misstanke för missförhållande utreds. Det är verksamheten som utreder och kvalitetsutvecklaren, 
vid den fristående kvalitetsavdelningen som tar ställning om en rapport om missförhållanden, Lex Sarah, ska 
anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller inte.

Enligt lagstiftningen så är ”påtaglig risk för allvarligt missförhållande” samt ”allvarligt missförhållande” 
anmälningspliktigt. Detta är tydligt definierat i lagstiftningen. Lagstiftningen definierar också ”påtaglig risk för 
missförhållande” samt ”missförhållande”. Dessa är inte anmälningspliktiga, men det som är viktigt är att alla 
rapporteringar om misstanke om missförhållande utreds och leder till omedelbara åtgärder och förbättringar 
generellt.

Anmälan Beslut

Fässberg i Mölndals kommun
Anmälningsdatum: 2015-09
Dnr 8.1.2 – xxxxx/2015
Anmälan gäller bristande omsorg

Beslutsdatum: Inget beslut ännu inkommit

För Nytida och Vardaga är det oerhört viktigt att 
arbeta aktivt med rapportering, utredning och anmäl-
ningar. Vi har som företag kommit långt i det arbetet, 
och vi kan alltid bli bättre. Därför är det också viktigt 
för oss att i vårt kvalitetsbokslut redovisa de händelser 
inom vården och omsorgen som lett till anmälningar 

till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De beslut 
som kommer från, IVO, är viktiga i lärandet och i 
utvecklingen av kvaliteten. 
Bilagt redovisas samtliga, för Nytida och Vardaga 
tillgängliga, Lex Sarah- och Lex Maria för kvartal 3 
2015.

Anmälningar av missförhållande (Lex Sarah) och  
vårdskada (Lex Maria)

Anmälan allvarligt missförhållande – Vardaga, från 2015-07-01 till 2015-09-30

Vårdskada (Lex Maria)

Under andra kvartalet 2015 gjordes tre anmälningar om vårdskada varav en för Nytida och två för Vardaga. 
Vårdgivaren är ansvarig för att rapportera, utreda och anmäla vårdskador som bedöms allvarliga. Vårdgivaren ska 
också enligt lagstiftningen utse de i organisationen som är s.k. anmälningsansvariga. Inom Nytida och Vardaga så 
är kvalitetsutvecklare vid företagets oberoende kvalitetsavdelningen anmälningsansvariga och har till uppgift att 
bedöma allvarlighetsgraden i genomförda utredningar och om dessa är anmälningspliktiga enligt lagstiftningen.

Enligt Patientsäkerhetslagen så är ”påtaglig risk för allvarligt vårdskada” samt ”allvarligt vårdskada” anmäl-
ningspliktigt. Detta är tydligt definierat i lagstiftningen. Lagstiftningen definierar också ”påtaglig risk för vård-
skada” samt ”vårdskada”. Dessa är inte anmälningspliktiga, men det som är viktigt är att alla rapporteringar om 
risk för vårdskada utreds och leder till omedelbara åtgärder och förbättringar generellt.
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Enskilda klagomål och Anmälan om fel i vården  
till Inspektionen för vård och omsorg

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. Dessutom finns 
möjligheten att kontakta vår Kundombudsman för att 
få hjälp kring synpunkter och klagomål.
Under tredje kvartalet 2015 har tre enskilda klagomål 
anmälts till IVO för våra verksamheter, varav ett för 
Nytida och två för Vardaga.

Enhet Klagomålet Beslut

Jordbruksvägen 24 i Linköping   Enskilt klagomål
  Yttrande ska vara IVO tillhanda senast den 28 augusti.

Beslutsdatum: 2015-09-07
Dnr: 8.2-20679/2015-3
Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) avslutar ärendet.

Enhet Klagomålet Beslut

Hornskroken i Stockholms stad Anmälan om fel i vården
Yttrande ska vara inne den 11 september 2015

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-24469/2015-5

Fässbergs äldreboende i Mölndals 
kommun

Anmälan om fel i vården samt enskilt klagomål
Yttrande ska vara inne den 30 oktober 2015.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-25055/2015-3

Enskilda klagomål och anmälan om fel i vården Nytida - 2015-07-01 till 2015-09-30

Enskilda klagomål och anmälan om fel i vården Vardaga - 2015-07-01 till 2015-09-30

Anmälan Beslut

Hornskroken i Stockholms stad
Anmälningsdatum: 2015-08
Anmälare: Ambeas medicinskt ansvariga sjuksköterska
Dnr 8.1.1-xxxx/2015-3
Anmälan avser smittspridning

Beslutsdatum: Inget beslut ännu inkommit

Ametistens äldreboende i Solna stad
Anmälningsdatum: 2015-09
Anmälare: Ambeas medicinskt ansvariga sjuksköterska
Dnr 8.1.1-xxxx/2015
Anmälan anser ett fall

Beslutsdatum: Inget beslut ännu inkommit

Anmälan allvarlig vårdskada – Nytida från 2015-07-01 till 2015-09-30
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Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut

Norrköpings EKB i Norrköpings 
kommun

   Oanmäld inspektion, enligt 3 kap. 19 § socialtjänstförord-
ningen (2001:937) den 26 augusti 2015.

Beslutsdatum: Inget beslut inkommit
Dnr: 8.4.2-26294/2015-4

Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut

Fässbergshemmet i Mölndals kommun Föranmäld tillsyn den 16 september 2015 med fokus på 
intern samverkan och informationsöverföring mellan 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Mölndals stad.
Begärd information ska vara IVO tillhanda senast den 9 
september.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.5-19396/2015-1

Kullabo äldreboende i Huddinge 
kommun

Oanmäld tillsyn den 27 augusti som uppföljning på 
föranmäld tillsyn den 20 maj 2015. Begärda uppgifter ska 
vara IVO tillhanda senast den 10 september.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.5-15024/2015-9

Tomtebogården i Mora kommun Föranmäld inspektion med anledning av uppföljning av 
åtgärder anmäld Lex Sarah, den 27 augusti 2015.

Beslutsdatum: 2015-09-04
Dnr: 8.5-20097/2015-2
Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) avslutar ärendet.
IVO anser att de åtgärder som 
redovisats i tidigare beslut har 
vidtagits.
IVO avser inte att vidta några 
ytterligare åtgärder i ärendet.

Verksamhetstillsyner genomförda av Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under 
tredje kvartalet 2015 genomfört fyra verksamhetstill-
syner i våra verksamheter, en för Nytida och tre för 
Vardaga. 

IVOs verksamhetstillsyner Nytida - 2015-07-01 till 2015-09-30

IVOs verksamhetstillsyner Vardaga – 2015-07-01 till 2015-09-30


