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Nu är det dags för det nionde kvartalsvisa kvalitets
bokslutet sedan vi startade 2013. Vi har tidigare 
beskrivit vikten av att i allt kvalitetsarbete ha en hög 
kontinuitet och att ständigt förbättra. Det gäller även 
hur vi öppet redovisar resultat, som i t.ex. våra 
kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet med kvartalsbok
sluten är att snabbt och enkelt ge en bild av det 
föregående kvartalets kvalitetsarbete och resultat. 
Utöver kvartalsboksluten presenteras, varje år ett 
kvalitetsbokslut för helåret.

Öppenhet och transparens kan uppfattas som ord 
utan betydelse. Men för oss är betydelsen det allra 
viktigaste, dels för att vi är stolta att visa upp allt bra 
arbete som sker inom Nytida och Vardaga och dels 
för att vi inte räds att visa brister som kan uppstå i 
våra nästan 350 verksamheter. Det pågår ett aktivt 
arbete med att utveckla metoder att visa på resultat 
via vår webb, vilket vi kommer berätta mer om under 
2015. Vårdföretagarna har dessutom tagit fram ett 
koncept som innebär att alla medlemsföretag på sina 

hemsidor ska redovisa likvärdiga resultat. Detta ska 
vara genomfört under 2015.

Även nationellt så pågår ett arbete som handlar 
om öppenhet och transparens, i den s.k. Etiska 
plattformen. Den Etiska plattformen var ett reger
ingsuppdrag och har arbetats fram av SKL, Famna 
och Vårdföretagarna tillsammans med de fackliga 
organisationerna. Nu prövas plattformen i ett antal 
piloter som bl.a. Vardaga deltar i.

Det allra viktigaste resultaten att visa öppet och 
transparent är det som kommer fram i kvalitets
undersökningar, där boende/
kunder/gäster/klienter 
 berättar vad de tycker om 
service, stöd, omsorg och 
vård i våra verksamheter. 
Nedan kan du läsa om hur 
vi arbetar med detta genom 
kund och brukarundersök
ningar.

Öppenhet och transparens – inte bara tomma ord

Lena Freiholtz, 
kvalitetschef Ambea
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Kund- och brukarundersökningar

Nytida genomför en totalundersökning där samtliga 
som bor och vistas i verksamheterna besvarar enkäter 
anpassade efter olika nivåer av funktionsnedsättning. 
Besvarandet kan göras elektroniskt på plattor men 
vissa av våra boende föredrar enkät i pappersform. 
Undersökningen pågår under första kvartalet och 
resultatet redovisas nästa kvartal.

Vardaga fokuserar på Socialstyrelsens Nationella 
Brukarundersökning som genomförs under kvartal två 
och resultatet finns tillgängligt på Socialstyrelsens 
hemsida i kvartal fyra. Ett mycket aktivt arbete har 
genomförts inom Vardaga under kvartal ett för att 
informera och kommunicera kring undersökningen med 
syfte att få en hög svarsfrekvens. Vardagas resultat 
från 2014 års Nationella Brukarundersökning redovisas 

i vårt kvalitetsbokslut för hela 2014 vilket kommer 
finnas på webben samt upptryckt under maj 2015.

Fortsatt arbete med anpassning av dokumenta-
tion enligt ICF

Under 2014 har vi utifrån det Nationella fackspråket 
för vård och omsorg (ICF) tagit fram ny klassifikation 
och sökord i företagets dokumentationssystem Safe 
Doc när det gäller den sociala dokumentationen för 
såväl Nytida som Vardaga. Många kloka medarbetare 
från verksamheterna har deltagit i arbetet vilket 
också starkt bidragit till ett gott resultat. Den 27 
januari var det nya Safe Doc för social dokumentation 
i bruk. Utbildare har utbildats som stöd för Nytida och 
Vardagas verksamheter och senast den 30 april ska 

Utveckling under första kvartalet

Sammanfattning första kvartalet 2015
• Kund och brukarundersökningar pågår i både Nytida och Vardaga

• Dokumentationssystemet anpassas till internationell och nationell standard

• Nytt måltidskoncept med mat lagad mer från grunden – ”Mat som hemma” – testas på 
 pilotenheter

• Utveckling pågår av Nytidas koncept och det första har nu införts, Vi växer tillsammans, inom 
funktionsnedsättning

• Vardaga Demensakademi fortsätter utvecklas och utbilda – 700 medarbetare har nu genomgått 
utbildningen

• Slutrapporten från Östersundsstudien visar att Vardagas boende är bättre än kommunens på 
8 av 10 parametrar – till en 26 procent lägre kostnad

• Vardaga Älandsgården har utsetts till Sveriges bästa demensboende 2015

• Antalet avvikelser var för första kvartalet 5650 stycken varav 23 stycken av allvarlighetsgrad 4, 
dvs. 0,4%

• 1927 stycken handlingsplaner för förbättringsarbete är aktiva i kvalitetsstödet Qmaxit.

• En anmälan enligt Lex Sarah och en enligt Lex Maria

• Tre enskilda klagomål och anmälningar om fel i vården har kommit in till IVO

• IVO har genomfört åtta verksamhetstillsyner, varav sju i Nytida och en i Vardaga
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samtliga våra boende ha en ny upprättad genomföran-
deplan enligt ICF. Dessutom så har samtliga verksam-
hetschefer fått en genomgång av hur de följer upp och 
kontrollerar resultatet.
Under kvartal ett har nu arbetet påbörjats med att 
utveckla klassifikation och sökord för hälso- och 
sjukvårdsdokumentationen. Arbetet har föregåtts av 
en diger informationsinsamling och fortsättningen 
kommer också inbegripa ett nära samarbete med 
duktiga och engagerade legitimerade medarbetare från 
Nytida och Vardaga.

Pilotprojekt för nytt måltidskoncept – ”Mat som 
hemma”

Ett projekt med pilotenheter i Nytida och Vardaga ska 
under våren testa ett nytt koncept med mer närlagad 
mat enligt förkomponerade menyer. Bakom projektet, 
som kallas ”Mat som hemma”, står Ambeas enhet för 
mat & måltider. Syftet med projektet är framförallt att 
få till en jämnare grundkvalitet i mat och måltider i 
Nytida och Vardaga. Dessutom har många verksamhe-
ter efterfrågat hjälp med menyplaneringen. Tanken är 
att man ska lägga mindre tid på beställning och 
planering och mer tid på det som är viktigast – att laga 
och servera maten.

Nytida
Nya koncept

Ett omfattande arbete med att utveckla Nytidas 
koncept har pågått under hela 2014 och under första 
kvartalet inleddes implementering av konceptet ”Vi 
växer tillsammans” för verksamheterna inom funk-
tionsnedsättning. Konceptet utgör en beskrivning av 
vad vi gör, hur vi gör och varför, knutet till aktuell 
lagstiftning, framförallt LSS. Boende och daglig 
verksamhet för personer med funktionsnedsättning 
utgör den allra största delen av verksamheten inom 
Nytida. Ca 200 av närmare 250 enheter omfattas. 
Fortsatt arbete pågår med koncepten för barn och 
unga, ensamkommande barn (PUT-boenden) och 
verksamheten inom missbruk. 

Seminarier vid nya Strandhemmet

Den 25-26 mars hölls två halvdagsseminarier vid 
Nytidas nya boende Strandhemmet i Malmö. Boendet 
vänder sig till kvinnor med komplex problematik och 
kommer att erbjuda ett helhetsgrepp med behandling 
och boende för denna utsatta grupp. Verksamheten är 
under uppstart och beräknas komma igång så snart 
verksamheten får sitt tillstånd från Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO).

Köksmästare Ola Narverud Björéus 
provlagar nya rätter.
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Vardaga

Demensakademin fortsätter utvecklas

Vardagas koncept Demensakademin fortsätter utveck-
las. Det är idag ett etablerat helhetskoncept som 
utbildar personal och ger stöd till anhöriga. Till och 
med första kvartalet har ca 700 medarbetare gått 
Demensakademins utbildning och konceptet har 
införts fullt ut på totalt 14 enheter runt om i landet. 
Demensakademin har inlett ett samarbete med 
professor Per Olof Sandman vid Umeå Universitet för 
att göra en extern utvärdering. Han undersöker nu 
hur utvecklingsarbetet påverkar de boendes trivsel och 
vilka förändringar som sker gällande personalens 
uppfattning om vårdklimat, grad av personcentrerad 
vård och samvetsstress. 

Vårdasång i Lund

Vid Vardagas demensboende Österbo i Lund drivs 
ett musikprojekt med stöd från Region Skånes anslag 
för kultur i vården. Musiken är inte bara underhåll-
ning, utan också ett arbetsredskap, en vårdasång. 
Nu sprids projektet till alla Vardagas sex boenden 
i Lund. 
Det är äldrepedagog Carolina Vargas Bjelk och 
verksamhetschef Birgitta Odell Carlsson på Österbo 
som tillsammans med musikpedagogen Gitte Pålsson 
utvecklat musikprojektet. Ofta kan musikens makt 
verka lugnande på den som är orolig och mår dåligt 
av sin demenssjukdom. Och det kan man ju göra alla 
tider på dygnet. Därför går nu projektet även vidare 
med ”Nattsudd på Österbo”, det vill säga musik 
dygnet runt.

Demensvårdsutvecklare Liselotte Björk 
ansvarar för Vardaga Demensakademi.

Vårdasången sprids nu i hela Lund.
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Priser, utmärkelser, nya verksamheter,  
forskning och utveckling

Nytida

Nya verksamheter 
Den 1 januari 2015 öppnade Hedens tillsynsboende 
med 7 platser på Hamrelund i Bollnäs. Här erbjuds ett 
tryggt boende för den som har svårt att få ett första-
handskontrakt på bostadsmarknaden eller av annan 
anledning behöver ha någonstans att bo under trygga 
former.

Den 1 januari öppnade även Nytidas nya PUT-boen-
de i centrala Linköping. Det är ett hemlikt boende som 
välkomnar ensamkommande pojkar som befinner sig i 
asylprocess samt har fått permanent uppehållstill-
stånd i Sverige.

Vardaga

Nya verksamheter 
Den 12 januari övertog Vardaga äldreboendet Fäss-
bergshemmet i Mölndal. Boendet har 70 permanenta 
platser och 20 korttidsplatser. 

Slutrapport i Östersundsstudien
I slutet av mars presenterades slutrapporten från den 
så kallade Östersundsstudien. Under ett par års tid 
har forskare från Nordic Health Group jämfört två 
identiska, nybyggda äldreboenden i Östersund. Det 
ena boendet drivs av kommunen och det andra av 
Vardaga. Syftet med studien var att jämföra hur 
driftsformen påverkar äldreomsorgens kvalitet, 
ekonomi och arbetsvillkor.

Forskarnas slutrapport visar, att Vardaga är bättre 
på 8 av 10 kvalitetsparametrar och kommunen på 1 av 
10. En parameter ligger lika. Rapporten visar också 
att Vardaga driver sitt boende till en 26 procent lägre 
kostnad än kommunen. Detta alltså med en högre kva-
litet.

Medarbetarna på Vardaga Skogsbruksvägen 
har deltagit i Östersundsstudien.
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Vardaga Älandsgården – Sveriges bästa demensbo-
ende 2015
Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum står 
bakom utmärkelsen Sveriges bästa demensboende. 
2015 års pris tilldelas Vardaga Älandsgården i Härnö-
sand. Det är ett demensboende med plats för 27 
personer med demenssjukdom. ”Personalen arbetar 
utifrån ett salutogent synsätt och fokuserar på det 
friska hos varje person. Stor vikt läggs vid närhet, 
trygghet och meningsfulla aktiviteter, då är det 
mycket lättare att tillgodose basala behov som att äta 
och att sova”, heter det bland annat i motiveringen. 
Priset delas ut av Drottning Silvia vid en inspirations-
dag på Silviahemmet den 24 april.

Månadens ros till Vardagas demensvårdsutvecklare
Liselotte Björk, Vardagas demensvårdsutvecklare och 
samordnare för Demensakademin, tilldelades Måna-
dens ros för januari av Seniorval.se.

”När man pratar med Liselotte är det tydligt att 
Demensakademin på kort tid blivit mycket uppskattad 
och medarbetare tycker att de fått konkreta verktyg 
och redskap”, skriver Seniorval.se på sin hemsida.

Seniorval.se är Sveriges största sök- och informa-
tionstjänst kring boende, service och omsorg för 
seniorer. Vardaga samarbetar med Seniorval.se och 
samtliga boenden finns med i databasen.
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Qualimaxindex

Qualimax-index är ett av företagets index och nyckel-
tal för att värdera, leda och styra kvaliteten i våra 
knappt 350 verksamheter. Qualimax-index används 
för 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 och fokusområden.

För kvartal ett så finns inget generellt index att 
redovisa. Qualimax-index för Nytida och Vardaga 
redovisas i 2014 års kvalitetsbokslut.

Avvikelser - löpande dokumentation av  
verksamhetsutvecklingen

Statistik avvikelser Q1

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 första kvartalet var 5750 
stycken varav 23 stycken av allvarlighetsgrad 4, alltså 
0,4%. Flertalet av de som registrerats som allvarlig-
hetsgrad 4 är felgraderade eftersom det fortfarande 
finns vissa brister i kunskapen om det nya sättet att 
gradera avvikelser.
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Lex Sarah

Under första kvartalet 2015 gjordes en anmälan enligt Lex Sarah för Nytida. Rapporter om risk för missförhål-
lande utreds kontinuerligt. Det är verksamheten som utreder och kvalitetsutvecklaren, vid den fristående 
kvalitetsavdelningen som bedömer om en rapport om missförhållanden, Lex Sarah, ska anmälas till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) eller inte.

Anmälan Beslut

Marmorgården i Heby kommun
Anmälare: Ambea kvalitetsutvecklare 
Anmälningsdatum: 201501xx
Dnr 8.1.23640/20153
Anmälan gäller kränkning fysiskt och verbalt

Beslutsdatum: 20150211
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.
IVO påtalar att verksamheten borde anmält händelse som ett 
allvarligt missförhållande och inte en påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande.
Händelse bedöms dock vara utredd i tillräcklig omfattning enligt 
anmälningsskyldigheten enligt Lex Sarah. Orsaker har identifierats 
och åtgärder har vidtagits för att minska risken för att missförhål
lande ska uppstå. IVO vill dock påpeka att verksamheten har ett 
ansvar att följa upp de åtgärder som vidtagits och planeras för att 
säkerställa att de får avsedd effekt. 

För Nytida och Vardaga är det oerhört viktigt att 
arbeta aktivt med rapportering och anmälningar. Vi 
har som företag kommit långt i det arbetet, men 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 utveck-
lingen av kvaliteten. 
Bilagt redovisas samtliga, för Nytida och Vardaga 
tillgängliga, Lex Sarah- och Lex Maria 2015.

Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria

Förbättringsloggen – dokumentation av det 
 systematiska förbättringsarbetet
Dokumentation av förbättringsarbetet är lagstadgat 
för vård och omsorg, utifrån Socialstyrelsens föreskrift 
och allmänna råd SOSFS 2011:9. Nytida och Vardaga 
har sedan 2007 dokumenterat förbättringsarbete i 
Q-maxit, IT-stödet för ledningssystemet Qualimax. 
Det leder till utveckling och ett lärande i organisatio-
nen.

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 2014 har verksamheterna arbetat med över 
3500 handlingsplaner för olika förbättringsinitiativ 
vilket tyder på en stor aktivitet när det gäller förbätt-
ringsarbetet. 

Under första kvartalet 2015 är det 1927 stycken 
handlingsplaner för förbättringsarbete aktiva i Q-max-
it. För helåret 2014 var det ca 4500 handlingsplaner 
vilket betyder en klar ökning för 2015 när det gäller 
dokumentation av verksamheternas förbättringsar-
bete.
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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 första kvartalet 2015 har tre enskilda klago-

mål anmälts till IVO för våra verksamheter, varav ett 
för Nytida och två för Vardaga.

Enhet Klagomålet Beslut

Sunnangården i Solna stad Anmälan om fel i vården enligt 7 kap. 20§ patientsäkerhets
lagen (2010:659). Yttrande ska vara Inspektionen för vård 
och omsorg tillhanda senast den 16 februari 2015.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.234837/20143

Högdalens vård och omsorgsboende i 
Stockholms kommun

Anmälan om fel i vården. Yttrande ska vara IVO tillhanda 
senast den 23 februari 2015

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.23389/20153

Lillängens vård och omsorgsboende i 
Nacka kommun

Anmälan om fel i vården enligt 7 kap. 20 § PSL (2010:659). 
Yttrande ska vara inne den 9 april 2015.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.27335/20154

Lex Maria

Under första kvartalet 2015 gjordes en anmälan enligt Lex Maria för Vardaga. För de verksamheter där Nytida 
och Vardaga har ansvar för funktionen Medicinskt Ansvarig sjuksköterska så ansvarar kvalitetsavdelningen för 
utredningar av händelser rörande hälso- och sjukvård och gör också bedömningen om anmälningsplikten.

Anmälan Beslut

Murteglet i Helsingborgs kommun
Anmälningsdatum: 201501
Anmälare: Ambeas medicinskt ansvariga sjuksköterska
Dnr 8.1.13754/20153
Anmälan avser suicidförsök

Beslutsdatum: 20150320
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet
Enligt IVOs bedömning har vårdgivaren genom den redovisade 
utredningen fullgjort sin anmälningsskyldighet. Vårdgivarens 
slutsatser framstår som rimliga och adekvata och det föreligger inte 
några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare 
åtgärder. 
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Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut

Aspcenter i Bodens kommun   Föranmäld tillsyn enligt 26 d § lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade och 7 kap. 21 § 
patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL. Inspektionen 
genomförs den 21 mars 2015.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.4.24681/20151

Lokes väg i Västerås kommun Föranmäld tillsyn den 18 mars enligt 9 § 9 lagen (1993:357) 
enligt lagen om stöd och service av vissa funktionshindrade.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2466/20153

Kärreberg i Falkenbergs kommun Föranmäld nationell tillsyn av bostad med särskild service för 
vuxna enligt 9 § 9 LSS den 23 april 2015.
   IVOs tillsyn är en uppföljning av den tillsynen av 100 
bostäder med särskild service som Socialstyrelsen genom
förde 2012. Ett syfte med uppföljningen är att följa utveck
lingen över tid och möjliggöra jämförelser av resultat från 
tillsynen 2012. Tillsynen bygger på ett slumpmässigt urval av 
50 av de 100 bostäder som granskades 2012.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.56541/20151

Högabergsvägen 9 i Falkenbergs 
kommun

Föranmäld nationell tillsyn av bostad med särskild service för 
vuxna enligt 9 § 9 LSS den 22 april 2015.
   IVOs tillsyn är en uppföljning av den tillsynen av 100 
bostäder med särskild service som Socialstyrelsen genom
förde 2012. Ett syfte med uppföljningen är att följa utveck
lingen över tid och möjliggöra jämförelser av resultat från 
tillsynen 2012. Tillsynen bygger på ett slumpmässigt urval av 
50 av de 100 bostäder som granskades 2012.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.56545/20151

Fyren i Backe kommun Oanmäld tillsyn enligt 3 kap. 19 § socialtjänstförordningen. Beslutsdatum: 20150227
Dnr: 8.4.2284/20154
IVO avslutar ärendet utan kritik.

Dungen i, Bandhagen, Stockholms 
stad

Föranmäld tillsyn enligt 26 d § lagen (1993:387) LSS den 19 
mars 2015.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.4.23367/20153

Herrgården, Skarpnäck i Stockholms 
stad

Oanmäld tillsyn den 18 mars 2015 Beslutsdatum: 
Dnr: 8.4.2xxxx/2015

Åsbacka äldreboende i Molkoms 
kommun

Åsbacka äldreboende i Molkoms kommun Beslutsdatum: 
Dnr: 

Verksamhetstillsyner genomförda av Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under 
första kvartalet 2015 genomfört åtta verksamhetstill-
syner i våra verksamheter, varav sju i Nytida och en i 
Vardaga. Av de sju verksamhetstillsynerna för Nytida 

så var två en uppföljning av regeringsuppdrag från 
2012 och tre de lagstadgade tillsynerna av boenden för 
barn och ungdom.


