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En viktig del i kvalitetsarbete är den praktiska delen, 
där goda idéer blir verklighet och kommer användare 
av olika tjänster till del. Nytida och Vardaga kan ge 
många exempel på detta. För andra kvartalet har vi 
valt att lyfta fram ett aktuellt exempel från Nytidas 
område. 
12 000 ensamkommande barn och unga väntas söka 
asyl i Sverige under 2015. Hur ska vi möta dessa unga 
och ge dem den bästa möjliga starten för att klara 
ett vuxenliv i det nya landet? Det är en viktig del i 
välfärdsutmaningen som kräver en snabb lösning. 
Nytida vill bidra till den lösningen, genom ett social-
pedagogiskt förhållningssätt som uppfyller kraven i 
den utmärkta checklista som Socialstyrelsen tagit 
fram för mottagande av ensamkommande unga. De 
är ofta starka individer som på egen hand klarat att 
ta sig till Sverige på riskabla och mödosamma vägar. 
Vad som behövs är stöd till att bli starka vuxna som 
fungerar och blir en resurs i samhället. Utgångspunk-
ten är ett salutogent förhållningssätt där vi ger den 
unge förutsättningar att stärka sina egna resurser.

Nytida har ett antal HVB-hem för ensamkommande 
barn och unga och kommer snart att starta fler för 
att tillmötesgå det ökande behovet. Ambitionen är 
att vi ska ge den bästa starten och de bästa förut-
sättningarna att klara vuxenlivet i Sverige.  
Det vill vi göra genom:
•  Ett klart och tydligt koncept för våra HVB-hem 

– ”Den bästa starten”
•  En tydlig riktning, vision och värdegrund där alla 

medarbetare vet vad som är fokus i stödet till 
ungdomarna för att ge den bästa starten.

”Den bästa starten” är vår idé om hur vi ska stötta 
ungdomarna inför vuxenlivet inom de områden som 
Socialstyrelsen lyft fram utifrån forskning inom 
området: 
•  En tidig och trygg anknytning med en vårdande 

vuxen som visar hänsyn men samtidigt är en 
auktoritet. 

•  Framgång i skolan och arbetslivserfarenhet genom 
läxläsningsstöd och medarbetare med pedagogisk 
kompetens samt sommarpraktik t.ex. inom äldre-
omsorgen i vårt systerföretag Vardaga.

Den bästa starten

Lena Freiholtz, 
kvalitetschef Ambea

•  Normbyggande boende/trivselregler, hur vi förhål-
ler oss till varandra. Vi tar upp och diskuterar 
händelser när de sker och lyfter dem sedan på våra 
ungdomsråd

•  God fysisk hälsa genom hälsokontroller, fysiska 
fritidsaktiviteter och samarbete med lokala idrotts-
föreningar.

•  Skapa en känsla av makt att påverka sin tillvaro 
genom att bemöta den unge på ett värdigt och 
respektfullt sätt. 

•  Kunskap om Sverige – men också den kultur den 
unge kommer från, genom ett studiecirkelmaterial 
som ser till ungdomens 
bakgrund och historia och 
använder det som en tillgång 
i inlärningsprocessen.  
”Den bästa starten” är ett 
exempel på hur vi genom vårt 
konceptarbete omsätter 
lagstiftningen och den 
enskildes behov i praktiken. 
En ständigt pågående process 
i våra verksamheter.
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Sammanfattning första kvartalet 2015
• Nytidas kvalitetsundersökning för 2015 visar att nöjdheten bland Nytidas kunder och deras 

närstående nu stabiliserats på en hög nivå, där 8 av 10 är nöjda.  

• Vardagas kunder har under kvartalet besvarat Socialstyrelsens brukarundersökning 2015, vars 
resultat presenteras i oktober.

•  Nytidas och Vardagas kvalitetschef Lena Freiholtz har medverkat i utarbetandet av en ny stan-
dard för äldreomsorgen i Sverige, genom SIS, Swedish Standard Institute. Standarden presentera-
des under våren.

• Nytidas och Vardagas deltagande i projektet Advisory Board, som genom praktikplatser ger 
flyktingungdomar möjlighet till en väg in på arbetsmarknaden, uppmärksammades vid ett 
seminarium i riksdagen i maj.

•  Konceptet ”Mat som hemma” sprids efter en försöksperiod med pilotenheter till fler enheter 
inom framförallt Vardaga.

• Nytidas koncept ”Vi växer tillsammans” för personer med funktionsnedsättning har omarbetats 
och spridits till medarbetarna under våren. Även konceptet ”Den bästa starten” för ensamkom-
mande barn och unga har färdigställts.

• Nytida satsar på utveckling och tillväxt inom området barn & unga. Förvärv av två nya verksam-
heter, DavSjö och Ungstöd, slutfördes under kvartalet.

•  Vardaga Demensakademi har sedan starten utbildat ca 700 medarbetade och 250 närstående 
kring bemötande av personer med demenssjukdom. Konceptet uppmärksammas nu även av 
politiker, som vill veta mer om Demensakademins arbete.

• Vardaga Älandsgården i Härnösand fick motta priset för Sveriges bästa demensboende vid en 
högtidlig ceremoni i Stockholm med bland annat HM Drottning Silvia.

• Östersundsstudien, vars slutresultat visar att Vardaga håller högre kvalitet på 8 av 10 parame-
trar, fortsätter att väcka intresse och debatteras i media.

• Egenkontrollen i kvalitetssystemet Qualimax genomfördes under kvartalet och visar på oföränd-
rat Qualimaxindex för Nytida och något högre för Vardaga, 1,8 respektive 1,85 av 2,0 som möjligt 
högsta värde.

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

• Under kvartalet gjordes 4 anmälningar enligt Lex Sarah för Vardaga och ingen för Nytida och 4 
anmälningar enligt Lex Maria, varav en för Nytida och tre för Vardaga. 12 enskilda klagomål 
anmäldes till IVO, varav en för Nytida och 11 för Vardaga.

• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under andra kvartalet 2015 genomfört sex verksam-
hetstillsyner i våra verksamheter, varav fem i Nytida och en i Vardaga. 
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Kvalitet upplevs olika av alla människor. 
Kvalitets begreppet är oerhört komplext med 
oändligt många parametrar att ta hänsyn till.
Hur ser du på kvalitetsarbetet i Ambea?
För Ambea är kvalitetsfrågorna självklart av 
yttersta betydelse.
Genom att kontinuerligt mäta och följa upp vårt 
kvalitetsarbete och med transparens rapportera om 
vår utveckling och vad vi kan förbättra, skapar vi 
trovärdighet för vårt arbete. 
Hur duktiga vi än är på kvalitet så ska vi ständigt 
utmana oss själva till att bli ännu bättre. Kvalitets-

Vad är kvalitet för dig? 

Ingrid Jonasson Blank,  
styrelseledamot Ambea

arbetet är ständigt på högst upp på agendan på alla 
nivåer i företaget och kommer alltid att så vara.
På vilket sätt är styrelsen  
engagerad i 
 kvalitetsarbetet?
Inrättandet av en Kvalitets-
kommitté som består av både 
styrelseledamöter och perso-
ner från Ambeas ledning 
säkerställer att kvalitetsfrå-
gorna både ges tillräckligt 
med tid och fokus.

Utveckling under andra kvartalet
Kund- och brukarundersökningar

Nytida har under våren genomfört en totalundersök-
ning där samtliga som bor och vistas i verksamheterna 
besvarat enkäter anpassade efter olika nivåer av 
funktionsnedsättning. Undersökningen genomförs av 
CMA Research. Besvarandet kunde göras elektroniskt 
på plattor eller på enkät i pappersform. Sammanfatt-
ningsvis visar resultatet, att efter att ha ökat varje år 
sedan 2011, verkar nöjdheten bland Nytidas kunder 
och deras närstående nu stabiliserats på en hög nivå, 
där 8 av 10 är nöjda.  Svarsfrekvensen låg relativt 
högt, på 57 procent för närstående och 70 procent för 
kunderna själva. Totalt sett har kundnöjdheten ökat 
år från år sedan 2011. 
 De närståendes nöjdhet mäts med indexet NKI, Nöjd 
Kund Index, som är en sammanvägning av närståen-
des nöjdhet med vardag, bemötande och stödperson. I 
år var NKI 78, jämfört med 79 i fjol. 2011 var NKI 69, 
och har därefter ökat för att nu ha uppnått en stabil 
nivå. Över 75 anses som en hög nivå för ett tjänstefö-
retag, och ett rekommenderat mål ligger mellan 75 och 
80.

För kunderna själva redovisas ett totalindex byggt 
på alla frågor istället för NKI som för närstående. 
Totalt hamnar det på 86. Det kan inte jämföras fullt ut 
med föregående år, eftersom fler enheter ingick i årets 

undersökning, men om man ser på de enheter som var 
med även i fjol har nöjdheten ökat betydligt. 

Resultatet visar vidare att kunder och närstående 
mest nöjda med bemötandet. Däremot bör Nytida 
generellt arbeta med att öka nöjdheten gällande 
kundernas vardag.

Resultatet varierar, dels mellan de olika verksam-
hetsinriktningarna, dels mellan regioner och enheter. 
Sydväst och Väst är de regioner som fått högst resul-
tat. Psykiatrins kunder är liksom tidigare år de minst 
nöjda. 

”Resultaten ska användas för systematiskt förbätt-
ringsarbete på alla nivåer. Det är ett mycket värde-
fullt verktyg för att se var vi kan bli bättre”, säger 
affärsområdeschef Agneta Lindgren.
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Kund- och brukarundersökningar

Vardaga använder Socialstyrelsens Nationella 
Brukarundersökning för sin kvalitetsundersökning till 
kunder. Undersökningen genomfördes under maj-juni. 
Resultatet finns tillgängligt på Socialstyrelsens 
hemsida i oktober. Ett aktivt arbete har genomförts 
inom Vardaga under våren för att informera och 
kommunicera kring undersökningen med syfte att få 
en hög svarsfrekvens. Resultatet kommer att redovisas 
i kvalitetsbokslutet på årsbasis för 2015.

Kvalitetschef Lena Freiholtz intervjuas  
om den nya Äldrestandarden.

Medverkan i SIS standardarbete

”Det största som hänt äldreomsorgen sedan fattigstu-
gan”. De stora orden använder SIS, Swedish Stan-
dards Institute, för att beskriva den nya Äldrestandar-
den. SIS har utarbetat en kvalitetsstandard för 
äldreomsorgen tillsammans med ca 50 intresseorgani-
sationer, fackförbund, kommuner och landsting, 
privata företag (bland annat Ambea/Vardaga), myn-
digheter och högskolor på uppdrag av Socialdeparte-
mentet. 

Nytidas kvalitetschef Lena Freiholtz har deltagit i 
det två och ett halvt år långa arbetet med att ta fram 
standarden, och är nöjd med att privata äldreomsorgs-
aktörer har varit med i det viktiga arbetet. 

”Vi kan konstatera att det finns väldigt mycket god 
äldreomsorg i Sverige idag. Men inget är så bra att det 
inte kan bli bättre. Äldreomsorgen är en komplex och 
starkt regelstyrd verksamhet. I standarden har vi 
kartlagt regelverket och sammanfattat det. Äldrestan-
darden är ett konkret dokument som kan användas 
som en handbok i verksamheten, som underlag för 
systematiskt kvalitetsarbete, i kvalitetsrevisioner med 
mera”, säger Lena Freiholtz.

Fler standarder inom vård och omsorg utvecklas just 
nu, som bland annat rör Nytidas verksamhetsområden 
inom funktionsnedsättning och psykiatri.

Praktik för ensamkommande unga

Nytida och Vardaga är två av de företag som i samar-
bete med Sundbybergs Stad och ett antal andra 
Stockholmskommuner erbjuder praktikplatser för 
ensamkommande ungdomar. Samverkansmodellen 
kallas Advisory Board och den presenterades vid ett 
frukostseminarium som arrangerades av Folkpartiet i 
riksdagen den 28 maj. 

Syftet med Advisory Board är att underlätta för 
ensamkommande unga att komma in i samhället och 
få ett arbete. För Nytida och Vardaga är det också 
viktigt att intressera unga för omsorgsyrken, som 
riskerar att bli bristyrken redan inom några år. 
Hittills har ett 30-tal ungdomar fått praktik hos 
Vardaga och Nytida. 
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Köksmästare Ola Narverud Björéus 
provlagar ”Mat som hemma”.

Måltidskonceptet ”Mat som hemma” sprids

Ett projekt med pilotenheter i Nytida och Vardaga har 
under våren testat ett nytt koncept med mer närlagad 
mat enligt förkomponerade menyer. Bakom projektet, 
som kallas ”Mat som hemma”, står Ambeas enhet för 
mat & måltider. Syftet är främst en jämnare grund-
kvalitet i mat och måltider i Nytida och Vardaga. 

Tanken är även att man ska lägga mindre tid på 
beställning och planering och mer tid på att laga och 
servera maten. Utvärderingen visar bland annat att 
många boende tycker att maten blivit godare och äter 
mer och bättre. Nu sprids projektet till fler enheter i 
framförallt Vardaga. 

Nytida
Fortsatt konceptutveckling

Arbetet med att utveckla Nytidas koncept som inleddes 
2014 fortsätter under 2015. Under första halvåret 2015 
har konceptet ”Vi växer tillsammans” implementerats 
för verksamheterna inom funktionsnedsättning. 
Konceptet utgör en beskrivning av vad vi gör, hur vi 
gör och varför, knutet till aktuell lagstiftning, framfö-
rallt LSS. Under andra kvartalet färdigställdes koncep-
tet ”Den bästa starten” för ensamkommande barn. 
Arbetet fortsätter med nya koncept för barn & unga 
samt missbruk. 

Satsning på barn & unga

Nytida satsar under 2015 speciellt på att utveckla 
området barn & unga. Företaget har idag ett fåtal 
verksamheter inom boende och särskola för barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning. Genom två 
förvärv av framgångsrika verksamheter under 
försommaren växer Nytida nu inom området. Förvär-
ven av DavSjö och Ungstöd slutfördes under juni och 
innebär att Nytida tillförs kompetens inom hela 
vårdkedjan för barn och unga med funktionsnedsätt-
ning och/eller social problematik. Se även nedan 
under nya verksamheter.
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Vardaga
Demensakademin utbildar och väcker intresse

Vardagas Demensakademi utbildar både medarbetare 
och närstående till personer med demenssjukdom kring 
symtom och bemötande. Ca 700 medarbetare och 250 
närstående har utbildats. Dessutom har under våren 
tandvårdspersonal från Oral Care, som ansvarar för 
tandvård på många äldreboenden runt om i landet, fått 
utbildning i bemötande av personer med demenssjuk-
dom genom Demensakademins Liselotte Björk. De-
mensakademin väcker även intresse hos politiker, 
bland annat Stockholms äldreborgarråd Clara Lind-
holm (V), som besökte Vardaga Nymilen i juni och 
imponerades av Demensakademins och Vardagas 
arbete.

Clara Lindholm (V) på besök hos  
Vardaga Demensakademi.

Priser, utmärkelser, nya verksamheter,  
forskning och utveckling

Nytida

Nya verksamheter 
Under juni slutfördes två större förvärv, med syfte att 
utveckla Nytidas kompetens inom barn & unga. 

DavSjö med ca 150 medarbetare förvärvades i början 
av juni. DavSjö erbjuder en helhetslösning inom vård, 
behandling och boende för barn och unga med psykoso-
cial problematik och neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar. Verksamheten finns framförallt i södra 
Sverige och har sitt huvudsäte i Hörby i Skåne. 
Företaget driver öppenvård, utredningsenheter, 
HVB-hem och träningsboenden för barn och unga med 
psykosocial problematik och neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar på följande platser:

•  Skåne – öppenvård, utredning, fyra HVB-hem och 
träningsboende

•  Halmstad – öppenvård, HVB-hem och träningsbo-
ende

•  Borås – öppenvård, utredning, HVB-hem och trä-
ningsboende

•  Göteborg – öppenvård
•  Stockholm – öppenvård
•  Uppsala – öppenvård 

I månadsskiftet juni-juli förvärvades Ungstöd med ca 
65 medarbetare. Ungstöd erbjuder individuellt utfor-
made lösningar inom vård, behandling och boende för 
ungdomar med psykosocial problematik, neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar, missbruk, kriminalitet 
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Vardaga

Nya verksamheter 
Den 1 april övertog Vardaga entreprenaddriften av 
Högalids äldreboende i Trelleborg. Boendet har 40 
lägenheter.

I maj bjöds kommunala handläggare och intresserad 
allmänhet in till visning av nya Vardaga Silverpark i 
Täby. Ett modernt äldreboende med inriktning på god 
mat, som öppnas hösten 2015. 

Pris till Älandsgården, Sveriges bästa 
 demensboende
Den 24 april fick verksamhetschef Lena Westberg och 
gruppchef Linda Pettersson från Vardaga Älandsgår-
den i Härnösand motta priset för Sveriges bästa 
demensboende 2015.
Det skedde vid en högtidlig ceremoni på Silviahemmet 
i Stockholm. Älandsgårdens representanter fick motta 
priset av Eva Samuelsson, ordförande i Svenskt 
Demenscentrum och därefter fick de diplom och 
blommor av HM Drottning Silvia. Priset delas ut av 
Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet.

Pris till Älandsgården, Sveriges 
bästa demensboende

eller annat socialt nedbrytande beteende. Ungstöd har 
sitt huvudsäte i Spånga i norra Stockholm och bedri-
ver verksamhet i Stockholm, Mälardalen, Örebro-
Värmland och Östersund. Företaget driver öppenvård, 
stöd- och träningsboende, kvalificerat kontaktmanna-
skap, jour- och familjehem och familjepedagogiska 
insatser. 

I maj öppnade den dagliga verksamheten Nytida 
Unified i Lund. Syftet är att erbjuda en meningsfull 
sysselsättning som grundar sig i glädje och gemen-
skap. Unifieds verksamhet grundar sig i ett nära 
samarbete med idrottsrörelsen och vänder sig till 
personer som uppskattar ett aktivt liv. 

Nytida Kaplansgatans Servicebostad är ett nytt 
serviceboende i Markaryd för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Boendet arbetar aktivt med 
att knyta kontakter med skolor och arbetsgivare för 
att erbjuda en meningsfull sysselsättning. I samarbete 
med Korsaröds behandlingshem erbjuder Kaplansga-
tans serviceboende även stöd i att bibehålla drogfrihet 
till personer med beroendeproblematik.
.

Unified i Lund är en nystartad Nytida-
verksamhet med idrottsinriktning.
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Östersundsstudien fortsätter uppmärksammas
Resultatet av den så kallade Östersundsstudien som 
presenterades i månadsskiftet mars-april fortsätter att 
uppmärksammas i media och citeras i många debatt-
artiklar. Under ett par års tid har forskare från Nordic 
Health Group jämfört två identiska, nybyggda äldre-
boenden i Östersund. 

Det ena boendet drivs av kommunen och det andra 
av Vardaga. Slutrapporten visade att Vardaga är 
bättre på 8 av 10 kvalitetsparametrar, trots en 26 
procent lägre kostnad. I debatten utgör detta ett 
exempel på hur privata alternativ behövs och både 
kan höja kvaliteten och sänka kostnaderna för äldre-
omsorgen. Civilminister Ardalan Shekarabi besökte de 
båda boendena i april.
.

En selfie med  
civilministern i Östersund.

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 
måltidsutvecklare, övergripande 
kvalitetstillsyn genomförd av kvali-
tetsavdelningen eller Qualimax-index 
utifrån kvalitetsteman, fokusområden 
och egenkontroller.

Under kvartal två så genomförde 
samtliga verksamheter besvarandet 
av sina egenkontroller, som är anpas-
sade till verksamhetens inriktning. 
Egenkontrollen besvaras tillsammans 
med verksamhetens medarbetare för 
de ca 18 områden och ca 100 – 150 
frågor totalt.

Syftet med besvarandet av egenkontrollen är att 
alltid se förbättringspotentialen, där vi hela tiden kan 
förbättra verksamheten. Därför är det inget självända-
mål att få ett högt index, utan det viktiga är att 
identifiera många områden för förbättringsarbeten. 
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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 Q2

	  

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 andra kvartalet 2015 är 2369 handlingspla-
ner för förbättringsarbete aktiva i Q-maxit, vilket är 
en mycket hög aktivitet. 
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Lex Sarah

Under andra kvartalet 2015 gjordes 4 anmälningar enligt Lex Sarah för Vardaga och ingen för Nytida. Rapporter 
om risk för missförhållande 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

Björkbacka Dalby i Lunds kommun
Anmälare: Ambea kvalitetsutvecklare 
Anmälningsdatum: 2015-04-01
Dnr 8.1.2-11794/2015-3
Anmälan gäller bristande omsorg

Beslutsdatum: 2015-06-25
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet utan kritik.

Söndagsgården i Stockholms stad
Anmälningsdatum: 2015-04-07
Dnr 8.1.2-11771/2015
Anmälan gäller bristande omsorg

Beslutsdatum: Inget beslut ännu inkommit

Kullen på Ekerö kommun
Anmälningsdatum: 2015-05-04
Dnr 
Anmälan gäller fysiskt kränkning

Beslutsdatum: Inget beslut ännu inkommit

Fässberg i Mölndals kommun
Anmälningsdatum: 2015-05-11
Dnr 8.1.2 – 17746/2015-3
Anmälan gäller bristande omsorg

Beslutsdatum: 2015-06-22
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att huvudmannen 
har uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet och 
avslutar ärendet.

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 för kvartal 2 
2015.

Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria

Lex Sarah-anmälningar – Vardaga, från 2015-04-01 till 2015-06-30
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Lex Maria

Under andra kvartalet 2015 gjordes 4 anmälningar enligt Lex Maria varav en för Nytida och tre 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 bedöm-
ningen om anmälningsplikten.

Anmälan Beslut

Provita i Malmö kommun
Anmälningsdatum: 2015-04-21
Anmälare: Ambea Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Dnr 8.1.1-14970/2015
Anmälan avser suicid, efter men i nära anslutning till vistelsen

Beslutsdatum: 2015-04-28
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.
IVO bedömer att vårdgivaren har utrett händelsen i enlighet med 
gällande föreskrift. Av vårdgivarens internutredning enligt 6 kap. 1 § 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om 
anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, framkommer inga bakom-
liggande orsaker till händelsen på verksamhetsnivå. Vårdgivaren har 
inte vidtagit några riskförebyggande åtgärder med anledning av 
händelsen.

Anmälan Beslut

Söndagsgården
Anmälningsdatum: 2015-04
Anmälare: Ambeas medicinskt ansvariga sjuksköterska
Dnr 8.1.1-14933/2015-2
Anmälan avser troligt suicid

Beslutsdatum: Inget beslut ännu inkommit

Fässbergshemmet i Mölndals stad
Anmälningsdatum: 2015-05
Anmälare: Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska
Dnr 8.1.1-xxxx/2015-3
Anmälan avser brister i hälso- och sjukvården

Beslutsdatum: Inget beslut ännu inkommit

Hemmet för Gamla
Anmälningsdatum: 2015-05
Anmälare: Ambeas medicinskt ansvariga sjuksköterska
Dnr 8.1.1-xxxx/2015-3
Anmälan avser brister i läkemedelshantering

Beslutsdatum: Inget beslut ännu inkommit

Lex Maria-anmälningar – Nytida från 2015-04-01 till 2015-06-30

Lex Maria-anmälningar – Vardaga från 2015-04-01 till 2015-06-30
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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 andra kvartalet 2015 har tolv enskilda klago-
mål anmälts till IVO för våra verksamheter, varav en 
för Nytida och elva för Vardaga.

Enhet Klagomålet Beslut

Lokes väg i Västerås kommun Enskilt klagomål
Yttrande ska vara IVO tillhanda senast den 22 april.

Beslutsdatum: 2015-06-30
Dnr: 8.2-466/2015-15
Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) avslutar ärendet.

Enhet Klagomålet Beslut

Krusmyntans äldreboende i Tyresö 
kommun

Enskilt klagomål
Yttrande ska vara inne den 25 maj 2015.

Beslutsdatum: 2015-06-02
Dnr: 8.2-12196/2015-3
Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) avslutar ärendet, utan kritik.

Fässbergs äldreboende i Mölndals 
kommun

Enskilt klagomål
Yttrande ska vara inne den 8 juni 2015.

Beslutsdatum: 2015-06-22
Dnr: 8.2-12109/2015-3
Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) avslutar ärendet, utan kritik.

Silverhöljdens äldreboende i Lidingö 
stad

Anmälan om fel i vården
Yttrande ska vara inne den 4 juni 2015.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-15500/2015-3

Hemmet för Gamla i Stockholms stad Anmälan om fel i vården
Yttrande ska vara inne den 17 juni 2015

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-16416/2015-3

Ekbacken i Sundbybergs stad Anmälan om fel i vården
Yttrande ska vara inne den 17 juni 2015

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-16582/2015-3

Rotsunda strand i Sollentuna kommun Anmälan om fel i vården
Yttrande ska vara inne den 17 juni 2015

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-16419/2015-3

Björkbacken Dalby Anmälan om fel i vården
Yttrande ska vara inne den 23 juni 2015

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-16127/2015-3

Enskilda klagomål och anmälan om fel i vården Nytida - 2015-04-01 till 2015-06-30

Enskilda klagomål och anmälan om fel i vården Vardaga - 2015-04-01 till 2015-06-30
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Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut

Höga Kusten i Ramvik Föranmäld tillsyn av HVB som också bedriver hälso- och 
sjukvård, enligt 13 kap. 1§ SoL och 7 kap. 1-2 §§ PSL, den 27 
maj 2015. Senast den 20 maj ska underlag vara IVO tillhanda.

Beslutsdatum: 2015-06-24
Dnr: 8.5-12251/2015
IVO avslutar ärendet utan kritik.

Norrköpings PUT i Norrköpings 
kommun

Oanmäld inspektion, enligt 3 kap. 10 § socialtjänstförord-
ningen (2001:937) den 30 maj 2015.

Beslutsdatum: Inget beslut inkommit
Dnr: 8.4.2-16829/2015-1

Wiboms VIP i Solna stad Föranmäld tillsyn den 1 juni enligt 26 d § lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och 7 kap. 
21 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.

Beslutsdatum: Inget beslut inkommit
Dnr: 8.4.2-3356/2015-3

Fyrens HVB-hem i Backe kommun Föranmäld tillsyn den 24 juni enligt 3 kap. 19 § Socialtjänstla-
gen (2001:937)

Beslutsdatum: 2015-06-29
Dnr: 8.4.2-18343/2015-1
IVO avslutar ärendet utan kritik.

Tullinge PUT i Botkyrka kommun Oanmäld inspektion, enligt 3 kap. 19 § socialtjänstförord-
ningen (2001:937) den 27 maj 2015.
Redovisning av vidtagna åtgärder ska inkomma till IVO 
senast den 17 augusti.

Beslutsdatum: 2015-06-11
Dnr: 8.4.2-16780/2015-4

Verksamhetstillsyner genomförda av Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under 
andra kvartalet 2015 genomfört fem verksamhetstill-
syner i våra verksamheter, samtliga i Nytida. 

Enhet Klagomålet Beslut

Fässbergs äldreboende i Mölndals 
kommun

Anmälan om fel i vården
Yttrande ska vara inne den 30 juni 2015.

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-5044/2015-14

Söndagsgården i Stockholms stad Enskilt klagomål
Yttrande ska vara inne den 2 september 2015

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-15976/2015-14

Sandstugan i Huddinge kommun Anmälan om fel i vården
Yttrande ska vara inne den 17 juli 2015

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-182782015-3

Breared i Varbergs kommun Anmälan avseende vården och omvårdnaden 
Yttrande ska vara inne den 31 juli 2015

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-187242015-3

forts.

IVOs verksamhetstillsyner Nytida - 2015-04-01 till 2015-06-30


