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Ständig  
uppföljning  
ger resultat 

Nytida tror  
på individen 

Vardaga bäst 
i stor mätning

Kvalitetsindex  
på alla boenden

”Kvalitet är att 
aldrig luta sig 
tillbaka med  
armarna i kors” 
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På omslaget: 
Nina Thorén Forsanker, vinnare av Vardagas  
Kvalitetspris 2015. Tidigare verksamhetschef 
på Vardaga Söndagsgården, nu vice region-
chef inom Vardaga. Under 2015 har Nina 
förutom sitt arbete med att leda Söndags-
gården gjort betydande insatser för flyk-
tingar och nyanlända. Hon tog initiativ till 
en insamling bland Ambeas, Nytidas och 
Vardagas medarbetare till ett barnhem i 
Damaskus i Syrien. Nina samordnar även 
Nytidas och Vardagas initiativ för praktik-
platser för asylsökande, en satsning som 
ger meningsfull sysselsättning och bidrar 
till att väcka intresse för omsorgsyrken. 
Foto: Carl Hjelte
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Kvalitetsmätning 
och transparens
är våra nyckelord 
Nytida och Vardaga presenterar nu sitt fjärde 
årsvisa kvalitetsbokslut sedan vi startade 2011-
12. Sedan 2013 redovisar vi också kvartalsvisa 
kvalitetsbokslut. Det övergripande syftet är att 
redovisa vårt omfattande kvalitetsarbete, som  
helhet och belyst med olika exempel ur verksam-
heten. Ett mål med det är att vara öppna och 
transparenta med vad vi gör. Vi visar både på  
det som är bra, och det som är mindre bra. En 
verksamhet som vår, där vi arbetar med stöd och 
omsorg till utsatta personer, måste tåla en genom-
lysning på alla plan.

Förutom det företagsgemensamma kvalitets- 
bokslutet, visar vi nu även kvalitetsresultaten  
för alla Vardagas enheter på hemsidan och vi 
fortsätter med motsvarande arbete inom Nytida. 
Detta i linje med Vårdföretagarnas transparens-
koncept som innebär att alla medlemsföretag på 
sina hemsidor ska redovisa jämförbara resultat. 

Vi vill också visa hur vi hela tiden förfinar vårt 
mätande för att tidigt upptäcka och adressera 
svagheter samt för att lära av de bästa och moti- 
vera enheter med lägre resultat. Transparensen 
är alltså inte bara ett mål i sig, utan bidrar också 
till att sätta fokus på kvalitetsfrågorna och säker- 
ställa att de hela tiden ligger högt på alla chefers 
prioriteringslistor. Det viktigaste målet med 
kvalitetsbokslut, och nu redovisning av resultaten 
på enhetsnivå på vår webb, är att säkerställa ännu 
högre prioritet på kvalitetsarbetet. 

Kundernas upplevelse av våra tjänster är det 
yttersta måttet på hur vi lyckas i vårt kvalitets- 
arbete. Vi lägger därför stor vikt vid de kvalitets-
undersökningar, där boende/kunder/gäster/klienter 
berättar vad de tycker om service, stöd, omsorg 
och vård i våra verksamheter. 

2015 delade vi ut Nytidas och Vardagas första 
Kvalitetspriser; ett ytterligare led i att sätta fokus 
på kvalitetsarbetet i verksamheten. Det är en av de 
händelser under året som vi är mest stolta över och 
du kan läsa intervjuer med båda vinnarna här i bok- 
slutet. De är goda exempel på hur vi ständigt arbetar 
med utveckling och förbättring och hur våra många 
duktiga medarbetare bidrar på tusen olika sätt. 

Vi önskar dig en trevlig och intressant läsning!
Fredrik Gren, VD 
Lena Freiholtz, kvalitetschef
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År 2015 i korthet
Vårt system för dokumentation 
har anpassats till en ny standard. 
Vardaga har infört kvalitetsindex 
på webben. Nytida har vuxit inom 
området Barn och unga.

Nytidas och Vardagas första Kvalitetspriser har 
delats ut, till Nytida Örbrinken 1 i Vårby och 
Vardaga Söndagsgården i Farsta.

Ett nytt måltidskoncept, Mat som hemma, har 
testats med gott resultat och införts i så gott 
som hela Vardaga och delar av Nytida. 

Nytida och Vardaga deltar i Vårdföretagarnas 
transparensprojekt, som bland annat innebär  
öppen kvalitetsredovisning via Vardagas hemsida.

Resultatet av årets medarbetarundersökning 
håller samma goda nivå som tidigare.

”24 enskilda 
klagomål till 
IVO, varav 
4 i Nytida”

80
ärenden hanterade av 
Kundombudsmannen  

Vardagas vård- 
och besökshundar 
gjorde 7 712 besök 
i vår äldreomsorg

Nytida
Konceptutveckling har präglat året i Nytida. 
Konceptet Vi växer tillsammans, inom funktions-
nedsättning och Den bästa starten, för ensam-
kommande unga har implementerats. En plats  
för alla, inom missbruk/psykiatri, är färdigställt. 

Kvalitetsundersökningen för 2015 visar att 
nöjdheten bland Nytidas kunder och deras  
närstående nu stabiliserats på en hög nivå,  
där ca 8 av 10 är nöjda. 

Nytida satsar på utveckling och tillväxt inom 
området barn & unga. Nya verksamheter har 
förvärvats och breddat Nytidas utbud för barn, 
unga och familjer.

Inom missbruksvården har en komplett vårdkedja 
utvecklats i Skåne. Inom funktionsnedsättning 
satsar man på att utveckla tekniska hjälpmedel.

Vardaga
Vardaga Demensakademi fortsätter utvecklas och 
utbilda – 900 medarbetare har nu genomgått 
utbildningen.

Vardagas resultat i Socialstyrelsens undersök-
ningar 2015 visar bättre resultat än 2014. Slut- 
rapporten från Östersundsstudien visar att Var- 
dagas boende är bättre än kommunens på 8 av 10 
objektiva parametrar – till en 26 procent lägre 
ersättning.

Vardaga Älandsgården i Härnösand utsågs till 
Sveriges bästa demensboende 2015.

Satsningen på utbildningstjänster för specialist-
sjuksköterskor inom äldreomsorg fortsätter.

81,6% 
av Vardagas 

kunder är nöjda 

78,0% 
av Nytidas

 kunder är nöjda 

”Cirka 900 
medarbetare 
är utbildade 

genom Demens-
akademin”

Hälsocirklar 
testats på 9 
Nytidaenheter 
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Vår verksamhet
Nytida och Vardaga ingår i Ambea, tillsammans 
med Rent-A-Doctor och Rent-A-Nurse, som verkar 
inom vård- och omsorgsbemanning. Vårt uppdrag 
är att ge stöd, service, vård och omsorg till äldre 
människor med omvårdnadsbehov samt till barn, 
unga och vuxna med funktionsnedsättning, miss- 
bruksproblem eller psykiska sjukdomar. Inom 
ramen för detta uppdrag driver vi äldreboenden, 
psykiatriboenden och HVB-hem för barn och 
vuxna samt boenden för ensamkommande  
ungdomar. 

Vi driver gruppboenden för dem som behöver stöd 
och service dygnet runt såväl som serviceboende 
och korttidsboende för dem som behöver stöd under 
vissa perioder. Vi erbjuder även daglig verksam-
het och sysselsättning, personlig assistans och 
särskola samt öppenvård för barn och unga. 

Av den eventuella vinst som Nytida och Vardaga 
gör så återinvesteras varenda krona tillbaka i 
verksamheten i form av bland annat kompetens-
utveckling och infrastrukturinvesteringar. 

Vårt system  
säkrar kvalitet 
varje dag
Med högt satta mål och ett 
branschunikt ledningssystem säkrar 
Nytida och Vardaga kvalitet varje 
dag i sina verksamheter. 

 

Fakta om oss 2015
• Nytida har ca 4 800 anställda

• Vardaga har ca 7 000 anställda

• Vardaga driver ett 80-tal äldreboenden 
runt om i landet.

• Nytida driver 280 enskilda verksam- 
heter för vuxna, barn och unga med 
någon form av funktionsnedsättning 
samt inom psykiatri, missbruksvård och 
stöd till ensamkommande unga

Vårt kvalitetsarbete har individen  
i centrum
Vår syn på kvalitet inom Nytida och Vardaga 
innebär att varje enskild person som bor eller 
vistas i våra verksamheter ska uppleva kvalitet 
utifrån sitt eget perspektiv. Personcentrering och 
individen i centrum är nyckeln i vårt arbete.

Kvalitet är också att våga se brister och möjlig- 
heter och att det finns en tillåtande kultur där vi 
lär av händelser och fel och ständigt förbättrar.

 

Kvalitetsledningssystemet Qualimax
Vårt eget kvalitetsledningssystem Qualimax är 
ett integrerat ledningssystem för såväl kvalitet 
som miljö och arbetsmiljö. Qualimax är det led- 
ande kvalitetsledningssystemet på marknaden 
och är heltäckande utifrån processer, rutiner  
och systematiskt förbättringsarbete.

Qualimax är uppbyggt av fyra delar: ledning, 
mätning, förbättring och dokumentation – alla lika 
viktiga för att säkerställa en god och säker kvalitet.

Qualimax är i första hand ett verktyg som  
– utöver löpande uppföljningar och förbättrings- 
åtgärder – gör det möjligt för verksamhetschefer 
och medarbetare i verksamheterna att leda och 
forma det dagliga arbetet så att uppsatta kvalitets- 
mål nås. Med Qualimax kan vi varje dag systema-
tiskt mäta, förbättra och följa upp kvaliteten inom 
alla våra ca 360 verksamheter runtom i landet.

Qualimax hjälper oss därmed att ge en god och 
säker vård och omsorg som ständigt utvecklas och 
blir bättre. Utgångspunkten är de enskilda indi- 
vidernas behov med målsättningen att uppleva 
god livskvalitet och trygg omsorg i alla skeden av 
livet. 

IT-stödet Q-maxit
Q-maxit är IT-stödet till ledningssystemet som 
ger ögonblicklig full transparens. Q-maxit fun- 
gerar som ett early-warning system där vi direkt 
kan upptäcka risker för eventuella kvalitets- 
brister. Q-maxit används som stöd i processerna 
för avvikelsehantering, uppföljning av händelser, 
synpunkter och klagomål samt för verksamheter-
nas egenkontroll och de kvalitetstillsyner som 
genomförs från vår oberoende kvalitetsavdelning. 
Dessutom är Q-maxit stödet för verksamheternas 
dokumentation av det systematiska förbättrings- 
arbetet där arbetet med utveckling och förbättring 
kan följas.

Kvalitetsarbetet inom Nytida och Vardaga utgår 
från tydligt satta kvalitetsmål som varje månad 
följs upp och utvärderas på alla nivåer. Vissa 
delar följs även upp varje vecka för att följa och 
styra kvalitetsutveckling i en positiv riktning.

Kvalitetsmålen är dels formade utifrån kvaliteten 
som helhet och dels utifrån fokusområden för att 
åstadkomma förbättringar inom vissa angelägna 
områden som till exempel risk- och preventions- 
bedömningar, dokumentation och kontinensvård. 

”Q-maxit är vårt 
IT-stöd som ger 
full transparens  

i alla lägen”
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All data som finns i Q-maxit används som stöd  
i att kontinuerligt mäta måluppfyllelse. Genom 
uppföljningsenkäter för respektive fokusområde 
får Nytida och Vardaga ett mått, som vi benämner 
Qualimax-index som följer uppfyllelsen av  
satta mål.

Kvalitetskommittén
Ambea styrelses kvalitetskommitté påbörjade sitt 
arbete redan 2014 och har under 2015 haft fyra 
sammanträden. Till varje kommittémöte för- 
bereds underlag för att diskutera kvaliteten i 
Nytida och Vardaga, och hur den ständigt kan 
utvecklas. Styrelsen sätter, i och med bildandet av 
och arbetet i kvalitetskommittén, kvalitetsarbetet 
högst upp på agendan.

Kundombudsmannen lyssnar och tar 
oro på allvar
Nytida och Vardaga har en gemensam kund- 
ombudsman, en neutral röst in till verksamheten 
för kunder och deras närstående. Under 2015 har 
kundombudsmannen hanterat ca 80 ärenden.

Sammanfattningsvis återkommer ofta synpunkter 
på följande områden: 

• Mat och måltider, smak och menyer 

• Bemanning och vikarier 

• Boendevardag, aktiviteter, städning 

• Chefer som inte är närvarande

• Bemötandet från medarbetare och chefer

Synpunkterna som kommer in till kundombuds-
mannen är viktiga för att utveckla kvaliteten i 
Nytidas och Vardagas verksamheter. Kund- 
ombudsman Marina Fondelius sammanfattar  
sina tankar kring några utvecklingsområden.
”Gällande mat och måltider behöver man  
kontinuerligt utveckla och involvera kunderna 
kring måltidsfrågan och ta synpunkter och 
förbättringsförslag till diskussion, för att se vad 
man kan göra för att upplevelsen ska bli mer 
tillfredsställande”, säger hon.

Kring bemanning och vikarier gäller oron att 
personalen är underbemannade, har det stressigt 
och att det fattas ordinarie personal. Det är 
vikarier i omlopp som rubbar kontinuiteten. 
”Vikarier är vår livlina i vården och omsorgen och 
de är jätteviktiga. Att ge dem en bra och kvalitets-
säkrad introduktion i våra verksamheter är 
avgörande för att de tillfälligt ska kunna ersätta 
ordinarie personal och utföra arbetsuppgifterna”, 
säger Marina Fondelius.

Chefsbyten och frånvarande chefer har också 
väckt oro. ”Vikten av en närvarande chef är stor 
för kunder men allra tydligast för de närstående. 
Man vill ha en god relation, bra kommunikation 
och känna att man kan bolla tankar och problem 
kring sin sjuka anhörig. I de fall när man saknar 
detta blir de närstående oroliga och oron kan 
spridas till andra anhöriga”, sammanfattar 
Marina Fondelius. Hon har också fått en del 
frågor kring de många nya verksamheter som 
tillkommit inom Nytida och Vardaga, samt de  
som övergått till andra utförare. 

”Där märker man hur viktigt det är att kunder och 
närstående får en bra och tydlig information kring 
processen. Att det finns utrymme för frågor och 
funderingar och att vi som företag är tillgängliga.” 

”Viktigt att 
kunder och när- 

stående får tydlig 
information”
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God utveckling i 
kvalitetsarbetet
Ännu högre måltidskvalitet. Ny, 
standardiserad dokumentation. 
Praktikplatser för nyanlända. Idé- 
fabrik för våra medarbetare. Fort-
satt succé för Djur i vården. Det är 
några exempel på kvalitetsarbetets 
goda utveckling under året. 

Fortsatt arbete med anpassning av 
dokumentation enligt ICF
Under 2014 tog vi utifrån det internationella 
fackspråket för vård och omsorg (ICF) fram ny 
klassifikation och sökord i företagets dokumenta-
tionssystem SafeDoc när det gäller den sociala 
dokumentationen för såväl Nytida som Vardaga. 
Den 27 januari var det nya SafeDoc för social 
dokumentation i bruk. Under året har samtliga 
boende i våra verksamheter fått en upprättad 
genomförandeplan enligt ICF. Dessutom har 
samtliga verksamhetschefer fått en genomgång  
av hur de följer upp och kontrollerar resultatet.

Under 2015 har arbetet påbörjats med att  
utveckla klassifikation och sökord även för  
hälso- och sjukvårdsdokumentationen. 

Mat som hemma – godare och mer
Ett projekt med pilotenheter i Nytida och Vardaga 
testade under våren konceptet Mat som hemma 
med mer närlagad mat enligt förkomponerade 
menyer. Syftet var framförallt att få till en jämnare 
grundkvalitet 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 det som är viktigast – att laga och servera 
maten. Testet föll väl ut, de boende tyckte att 
maten var godare och de åt mer än tidigare. Nu 
har Mat som hemma införts i så gott som hela 
Vardaga och delar av Nytida.

Medverkan i SIS standardarbete
Under våren 2015 presenterades den nya  
Äldrestandarden, som tagits fram av SIS  

(Standardiseringsinstitutet) tillsammans med  
ett 50-tal kommuner, intresseorganisationer, fack- 
föreningar, professionella organisationer och vård- 
företag. Vardaga har deltagit i standardiserings- 
arbetet genom kvalitetschef Lena Freiholtz.

Nu har också ett arbete inletts för att ta fram en 
standard för HVB (hem för vård och behandling). 
Nytida deltar i arbetet, som beräknas pågå minst 
två år. Förutom Nytida deltar flera vårdföretag, 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt 
intresseorganisationer.

SIS har även planer på ett kommande arbete med 
standard för LSS-boenden, vilket troligen kommer 
att påbörjas under våren 2016.

Praktik för nyanlända
Nytida och Vardaga deltar i ett flertal projekt för 
att erbjuda praktik för nyanlända. Syftet är att 
intressera nyanlända för omsorgsyrken, skapa 
meningsfull sysselsättning och underlätta vägen 
in på arbetsmarknaden och därmed bidra till 
integration. Tillsammans med Sundbybergs Stad 
och ett antal andra Stockholmskommuner erbjuder 
Nytida och Vardaga praktikplatser för ensam- 
kommande ungdomar genom samverkansmodellen  
Advisory Board. Ett tiotal ungdomar har fått praktik- 
platser hos framförallt Vardaga genom projektet.

Nytida och Vardaga har även inlett ett samarbete 
med Migrationsverket i Stockholmsregionen för 
att erbjuda praktikplatser för asylsökande. Ett 
tiotal verksamheter är nu i startgroparna för att 
ta emot sina första praktikanter. Det finns också 
ett antal lokala initiativ med praktik för nyanlända 
på några Vardagaboenden ute i landet.

Idéfabriken för medarbetarnas goda idéer
Under november startades Idéfabriken på initiativ 
av Nytidas och Vardagas gemensamma innova-
tionsråd och företagens respektive utvecklings- 
avdelningar. Hit kan medarbetare skicka in goda 
idéer, stora som små. Bra förslag belönas. Redan 
första månaden inkom flera intressanta förslag, 
som nu ska diskuteras i innovationsrådet och tas 
vidare i utvecklingsarbetet.

Djur i vården – glädjespridare med egen 
blogg
Satsningen på djur i vården som pågått under 
flera år i Vardaga, tog under 2015 fart även i 
Nytida, som fick sin första diplomerade terapi-
hund, Selma. Framförallt är det vård-, terapi-  
och besökshundar som sprider glädje och även 
deltar aktivt i vården och omsorgen på många 
olika sätt. Genom den nya bloggen Djur i vården 
(djurivarden.se) och andra sociala medier visar 
hundförarna sitt dagliga arbete i Nytida och 
Vardaga. Enbart i Vardaga genomförde vård-  
och besökshundar 7 712 besök under 2015. 

”Vi erbjuder 
praktikplatser 
för asylsökande”
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fortsätter att 
växa tillsammans

Omfattande konceptutveckling har 
präglat Nytidas 2015
Ett omfattande arbete med att utveckla Nytidas 
koncept har pågått under 2014-2015. Under 2015 
implementerades den omarbetade versionen av 
konceptet Vi växer tillsammans för verksamheter-
na inom funktionsnedsättning. Under 2015 färdig-
ställdes även koncepten för HVB vuxna, En plats 
för alla, och ensamkommande unga, Den bästa 
starten.

Vi växer tillsammans – för boenden och dagliga 
verksamheter inom LSS
Konceptet utgör en beskrivning av vad vi gör, hur 
vi gör och varför, knutet till aktuell lagstiftning, 
framförallt LSS. Konceptet har uppdaterats med 
ett ännu tydligare fokus på att varje individ ska få 
möjlighet att styra över sin egen tillvaro och att 
leva ett självständigt liv.

Hälsa och välbefinnande finns med som en stor 
och viktig del som genomsyrar hela konceptet. 
Som ett led i detta startades projektet Nytidas 
Hälsocirklar på 9 pilotenheter under hösten 2015. 
Syftet är att genom en beprövad och evidens- 
baserad metod skapa arbetssätt och rutiner för 
det hälsofrämjande arbetet inom Nytida. 

En plats för alla – verksamhetskoncept för  
HVB vuxna
Nytida har idag 16 HVB-hem som helt eller delvis 
vänder sig till vuxna personer med problem inom 
missbruk, psykisk sjukdom och/eller psykisk funk-
tionsnedsättning. 

Grunden i En plats för alla är att inre motivation 
är nyckeln till bestående förändring. Vår uppgift är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för det. 
Grundläggande är att den enskilde känner sig 
trygg i sitt boende och upplever en meningsfull 

vardag. När vi, tillsammans med den enskilde, 
utformar det individuella stödet tas utgångspunkt i 
att kunna hantera och förbättra förutsättningarna 
att klara det som väntar efter insatsen. Det inne-
bär också att samverkan med uppdragsgivare och 
andra aktörer runt den enskilde är mycket viktigt.

Konceptet kommer att implementeras under 
början av 2016.

Den bästa starten – för ensamkommande unga
Syftet med konceptet Den bästa starten är att 
skapa bästa tänkbara förutsättningar för att de 
ensamkommande ska få ett meningsfullt liv, 
utvecklas och integreras i det svenska samhället. 
Konceptet baseras på en rad faktorer som enligt 
forskning påverkar barns och ungdomars person-
liga utveckling. Exempel är god fysisk hälsa, 
skolframgång, anknytning till vårdande vuxen, 
acceptans av exilen och personliga egenskaper 
såsom problemlösningsförmåga, känslokontroll 
och tålighet. 

I Den bästa starten ingår Bra start, ett hand- 
ledarmaterial som syftar till att underlätta den 
unges etablering och delaktighet i det svenska 
samhället. Materialet består av sju olika samhälls- 
orienterade teman: Skola, Lag och Rätt, Myndig-
heter, Ekonomi, Hälsa, Socialt samspel samt 
Bostad och arbete. Bra start förmedlas i dialog- 
och diskussionsform anpassat efter den unges 
egna förutsättningar, enskilt eller i grupp utifrån 
önskemål och behov. 

Ny teknik avhjälper språkproblem
Nytida har tecknat avtal med Soft Solution om 
teknikstöd. SAFI är en applikation för smart- 
phones och webb som gör det möjligt för skola  
och lärare att skicka budskap på svenska till 
elevernas föräldrar. Föräldrarna tar emot bud- 
skapet översatt till sitt eget modersmål. Föräldern 
svarar på sitt eget språk men skolan får svaret på 
svenska. Verksamheter inom skola, korttids, 
boende och daglig verksamhet i Nytida deltar i ett 
utvecklingsprojekt kring appen. 

Komplett vårdkedja – klienter slipper 
slussas runt
En komplett vårdkedja med avgiftningsenhet, 
boende samt utslussning och stöd genom hela 
processen, kan Nytida nu erbjuda vid behand-
lingshemmet Korsaröd i Skåne. Även vid kortare 
återfall är alltså klienten kvar på boendet och 
flyttar bara mellan olika byggnader. Allteftersom 
klienten blir mer stabil, vidtar utslussning via 
mer självständigt boende och träningslägenhet. 
Hela tiden finns närhet till boendestödjare, övrig 
personal och kontaktperson. Det skapar trygghet 
och kontinuitet för klienten, som slipper slussas 
hit och dit mellan olika instanser.

Utbildningar i HBTQ-frågor inom  
funktionsnedsättning
RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bi- 
sexuella, transpersoner och queeras rättigheter, 
har under året arbetat med att ta fram utbild-
ningar i normkritik och HBTQ-frågor inom 
funktionsnedsättningsområdet. Elin Timsjö, 
arbetsterapeut på Nytidas fyra enheter i Hässelby- 
Vällingby, är med i referensgruppen för projektet. 
Tanken är att ta fram fyra olika HBTQ-kurser,  
en för personer med rätt till LSS-insatser, en för 
personal inom LSS, en intern utbildning inom 
RFSL och en för intresseorganisationer inom 
funktionsnedsättning.

”Korsaröd 
erbjuder nu  
en komplett 
vårdkedja”
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Vilka är de viktigaste kvalitetssatsningarna i 
Nytida under 2015?
Arbetet med att utveckla befintliga koncept och  
ta fram nya för våra olika verksamhetsområden 
är vår största kvalitetssatsning under året. Att  
vi arbetar enligt vetenskaplig grund och med  
individens självbestämmande i fokus är det  
allra viktigaste för kvaliteten för våra kunder. 

Konceptet Vi växer tillsammans är nu implementerat  
i alla våra LSS-verksamheter och hur verksam- 
heterna arbetar utifrån konceptet följer vi upp 
genom egenkontrollen i kvalitetsledningssystemet.  
Konceptet Den bästa starten för ensamkommande 
unga är också färdigställt och där vill jag särskilt 
nämna det pedagogiska materialet Bra start, som 
ger stöd i att bli vuxen och förstå hur Sverige 
fungerar. Snart är också konceptet En plats för 
alla färdigt, för verksamheter inom psykiatri och 
missbruk.

Hur nöjda är kunderna med kvaliteten i Nytida?
Vår kvalitetsundersökning till kunder och närstå-
ende har visat på ökande nöjdhet sedan 2011, för 

att nu stabiliseras på en hög nivå. Vi har ett NKI 
(nöjd kund index) på 78, vilket är högt jämfört 
med andra tjänsteföretag. Över 75 anses högt och 
ett rekommenderat mål ligger mellan 75 och 80.
 
Något annat som du vill nämna?
Vi satsar på tillväxt inom området barn och unga 
och har under året gjort tre förvärv. Davsjö, Ung- 
stöd och Kängurun. Vi ändrade vår organisation 
från 1 juni för att skapa utrymme för tillväxt, 
vilket har fungerat bra, inte minst med tanke på 
att vi vid slutet av året avtalade om ett annat 
stort förvärv, Solhagagruppen. Vi har dessutom 
öppnat flera nya enheter i egen regi under året 
och fler är på gång under 2016. 

Under 2015 har vi arbetat med att utveckla och 
förbättra vårt arbete med riskbedömning. Det 
arbetet fortsätter nu under 2016.

Det var en stolt och högtidlig stund när vi i  
december fick dela ut Nytidas första årliga kvalitets- 
pris till gruppbostaden Örbrinken 1 och ett antal 
hederspriser i närvaro av representanter för 
styrelsen. Vi har verkligen många fina verksam-
heter med hög kvalitet!

Vår satsning på djur i vården med terapihunden 
Selma sprider glädje bland många kunder. Roligt 
att nämna är också våra nya enhetsfilmer, som 
kan ses på Nytida.se. 

Under hösten har några av våra medarbetare 
bjudit på kaffe och smörgåsar vid Gullmarsplan. 
Vi har även samlat in kläder till hemlösa i  
Stockholm, vilket fått ett varmt mottagande.

Intervju med  
Agneta Lindgren, 
Affärsområdeschef  
Nytida

”En ökad 
kundnöjdhet 
sedan 2011”
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900 har fått bättre kunskap genom 
Demensakademin
Under 2015 har antalet medarbetare som utbildats 
i demensvård enligt Vardaga Demensakademi 
nått hela 900. Konceptet möts med engagemang 
och uppskattning, både bland personal och när- 
stående. ”Vi ser att Demensakademin har under-
lättat personalens arbete och hjälpt de närstående 
att bättre hantera vardagen”, säger Liselotte 
Björk, ansvarig för Vardaga Demensakademi. 

Initiativtagare till Vardaga Demensakademi är 
Liselotte Björk som i grunden är undersköterska. 
I sitt arbete med personer som drabbats av demens 
såg hon vikten av att utgå från den drabbades 
levnadsberättelse, personlighet och erfarenheter, 
snarare än att enbart se till sjukdomen. Hon såg 
också ett behov av ett skräddarsytt utbildnings-
koncept som utgår från Vardagas företagsstruktur 
och värdegrund. Genom att ta ett helhetsgrepp 
om demensarbetet på företagets boenden runt om 
i landet ville hon skapa en gemensam syn kring 
bemötandet av personer med demenssjukdom och 
bättre ta tillvara den stora kunskap som finns 
utspridd i organisationen. Som en del av konceptet 
genomgår personalen en tre dagar lång utbildning 
och verksamheten certifieras när man uppfyllt 
vissa krav. 

Demensakademin är idag ett etablerat helhets-
koncept som utbildar personal i demensvård och 
ger stöd till närstående. Idag har 900 medarbetare 
gått Demensakademins utbildning och konceptet 
har införts fullt ut på totalt 19 äldreboenden runt 
om i landet. 300 närstående har deltagit i studie-
cirklar där Demensakademin föreläser om olika 
aspekter av demenssjukdomar och ger de närstå-
ende handfasta verktyg för att bättre hantera 
vardagen. 

”Vi upplever att vi är på rätt väg och att Demens- 
akademins koncept verkligen gör skillnad ute i 
verksamheterna. Personalen känner sig mer 
trygga i hur de ska hantera svåra situationer. 
Responsen från närstående är också positiv. 

  
tror på kompetens 
och kvalitetsindex

”Demens- 
akademin gör 
allas vardag 

tryggare”

Professionellt stöd för närstående är viktigt för att 
de ska klara vardagen och för att samarbetet med 
personalen ska fungera bra”, säger Liselotte Björk. 

Alla verksamheter i Vardaga har möjlighet att 
konsultera Demensakademin i speciella ärenden 
eller för kortare föreläsningar både för medarbetare 
och närstående. En funktion som använts flitigt 
under året runt om i landet. Demensakademin 
har också deltagit vid ett antal mässor och föreläst 
i många olika sammanhang, däribland på tand-
vårdsföretaget Oral Care. Utvecklings- och verk- 
samhetsledare från Ung Omsorg har utbildats  
för att stötta ungdomarna ute på våra verksamheter.

Demensakademin har inlett ett samarbete med 
professor Per Olof Sandman vid Umeå Universitet 
för att göra en extern utvärdering av hur utveck-
lingsarbetet påverkar de boendes trivsel och vilka 
förändringar som sker gällande personalens upp- 
fattning om vårdklimat, grad av personcentrerad 
vård och samvetsstress. En första mätning visar 
att Demensakademin skapat positiva effekter och 
att vi är på rätt väg. Resultaten kommer att 
redovisas under 2016. 

Östersundsstudien – högre kvalitet till 
lägre kostnad
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 äldre-

omsorgens kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor.
Forskarnas slutrapport visar, att Vardaga är 
bättre på 8 av 10 objektiva kvalitetsparametrar. 
Rapporten visar också att Vardaga driver sitt 
boende till en 26 procent lägre ersättning än 
kommunen. Detta alltså med en högre kvalitet.

Ökad transparens på hemsidorna
Transparensprojektet har kommit till på initiativ 
av Vårdföretagarna för ökad transparens i vård- 
och omsorgsföretagens kvalitetsinformation. 
Därför redovisas från och med hösten 2015 dels 
ett övergripande kvalitetsindex, dels resultatet 
från fyra kvalitetsområden öppet på respektive 
Vardagaenhets hemsida: bemötande, måltider, 
aktiviteter samt förbättringsarbete. Dessutom 
redovisas sjukfrånvaron per enhet samlat på 
Vardagas hemsida.

Vårdasången sprider lugn och glädje 
dygnet runt
Vid Vardagas demensboende Österbo i Lund drivs 
ett musikprojekt med stöd från Region Skåne. 
Musiken utgör ett arbetsredskap, en vårdasång. 
Det är äldrepedagog Carolina Vargas Bjelk som 
tillsammans med musikpedagogen Gitte Pålsson 
utvecklat musikprojektet, som även spridits till 
övriga Vardagaboenden i Lund och genom före- 
läsningar, bland annat på Skånska Demensdagen. 
Ofta kan musikens makt verka lugnande på den 
som är orolig och mår dåligt av sin demenssjukdom, 
vilket gäller alla tider på dygnet. Därför gick 
projektet under året vidare med ”Nattsudd på 
Österbo”, det vill säga musik dygnet runt.

Bemötande Måltider Aktiviter Förbättringsarbete

Fyra kvalitetsområden redovisas nu på respektive Vardagaenhets hemsida.
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Vilka är de viktigaste kvalitetssatsningarna i 
Vardaga under 2015?
Demensakademin är vår största och viktigaste 
kvalitetssatsning under de senaste åren. Fram  
till årsskiftet hade 900 medarbetare genomgått 
Demensakademins utbildning. Vi utbildar också 
närstående i att förstå och bemöta personer med 
demenssjukdom.

På ett övergripande plan arbetar vi med en 
översyn av vår organisation, för att säkerställa att 
den verkligen är optimal för att kunna ge den 
bästa vården och omsorgen.

Vi arbetar med olika fokusområden. Under 2015 
har vi tittat på risk- och preventionsbedömningar, 

en viktig del i vårt förebyggande arbete. Vi ska 
fortsätta följa upp det för att se till att det verkligen  
ger resultat, till exempel i form av färre fallolyckor.  
Ett annat fokusområde under året har varit 
inkontinens. Här har vi genomlyst många olika 
aspekter för att varje boende ska få den bästa 
komforten. Inkontinensskydden har generellt 
utvecklats och förbättrats mycket de senaste åren 
och vi måste hänga med i utvecklingen.

Vi har även tagit fram ett nytt boendekoncept, 
som vi inför på nya äldreboenden i första hand. 
Ett exempel är nya Silverpark i Täby, som fått en 
ändamålsenlig boendemiljö med inredning, former 
och färger anpassade till personer med demens-
sjukdom och till det åldrande ögat.

Hur nöjda är de boende med kvaliteten i Vardaga?
Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning 2015 
har kundnöjdheten ökat generellt i Vardaga, spec- 
iellt inom de viktiga områdena mat och måltider 
och meningsfull vardag. Under de senaste åren 
har vi satsat speciellt på måltidsupplevelsen, 
genom projekten Måltidens år och Mat som hem-
ma. Det har gett resultat, vilket är glädjande. I den 
positiva responsen kring meningsfull vardag åter- 
speglas alla de aktiviteter som våra medarbetare 
och inte minst Ung Omsorg ordnar för de boende. 

Något annat som du vill nämna?
Tillsammans med olika teknikföretag satsar vi på 
trygghetsteknik. I slutet av året inledde vi ett projekt 
där vi testar optiska sensorer på ett av våra boenden, 
Åsbacka i Molkom norr om Karlstad. Det under- 
lättar för medarbetare att nattetid ha uppsikt om  
t.ex. någon vill gå ut eller faller, vilket skapar ökad 
trygghet för de boende då de kan få snabbare hjälp. 
Lösningen ska testas och utvärderas under 2016.

Under flera år har vårt boende Tomtebogården i 
Mora arbetat framgångsrikt med ett läkemedels-
projekt. I samarbete med läkare strävar man efter 
minska det stora antal läkemedel som många äldre 
har. Det har lett till att de boende på Tomtebo- 
gården blivit piggare. Det arbetssättet sprider vi 
nu i hela Vardaga.

Intervju med  
Ulla Tansen, 
Affärsområdeschef  
Vardaga

”Måltidens  
år har gett 
resultat”
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Nöjda kunder i alla 
undersökningar

Stabilt nöjda kunder i Nytida
I Nytidas kundundersökning 2015 fick samtliga 
som bor och vistas i verksamheterna möjlighet att 
besvara enkäter anpassade efter olika nivåer av 
funktionsnedsättning. Undersökningen genomför-
des av CMA Research. Sammanfattningsvis 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. 

Närstående
De närståendes nöjdhet mäts med indexet NKI, 
Nöjd Kund Index, som är en sammanvägning av 
närståendes 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 tjänsteföretag, och ett rekommen-
derat mål ligger mellan 75 och 80.

Kunder
För kunderna själva redovisas ett totalindex byggt 
på alla frågorna. Totalt hamnar det på 86. Det kan 
inte jämföras fullt ut med tidigare 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 
är mest nöjda med bemötandet. Däremot bör Nytida 
generellt arbeta med att öka nöjdheten gällande 
kundernas vardag.

Resultatet varierar, dels mellan de olika verksamhets- 
inriktningarna, dels mellan regioner och enheter. 
Sydväst och Väst är de regioner som fått högst 
resultat. Psykiatrins kunder är liksom tidigare år 
de minst nöjda. 

”Stabilt för 
Nytida”

Både Nytida och Vardaga har fått 
nöjdare kunder under en följd av år.

Förbättring för Vardaga i  
Socialstyrelsens undersökningar 
Varje år genomför Socialstyrelsen två stora under-
sökningar i hela den svenska äldreomsorgen:

• Nationella brukarundersökningen – boende, 
hemtjänstkunder och närstående besvarar en 
enkät om vad de tycker om omsorgen.

• Kommun- och enhetsundersökningen  
– verksamheterna besvarar själva hur väl de 
uppfyller vissa fastställda kvalitetskriterier.

Vardagas totala resultat har förbättrats  
jämfört med tidigare år, i båda undersökningarna.  
I brukarundersökningen med 1,1 procentenhet och 
i enhetsundersökningen med 1,6 procentenheter. 
Vardagas snittresultat är i år dessutom något 
bättre än för privata omsorgsgivare totalt.

Brukarundersökningen
Den övergripande kundnöjdheten i Vardaga har 
ökat från 80,5 till 81,6 procent. För privata 
omsorgsgivare totalt har den minskat från 82 till 
81%. Kommunerna ligger oförändrat på 83%, 
räknat på hela landet. Jämför man med de 
kommuner där Vardaga har verksamhet, ligger 
kommunerna på 81,7%.

I Vardaga har 7 enheter en kundnöjdhet på 100%. 
Det är Söndagsgården i Farsta, Broby Gård i 
Täby, Grönskogen i Sundbyberg, Granbommen i 
Vattholma, Sjöängen i Östersund, Ärtan i Lund 
och Klövedal på Tjörn. Många ligger också en bra 
bit över 90%. Framförallt är det medarbetarnas 
bemötande som många är nöjda med.

Enhetsundersökningen
I kommun- och enhetsundersökningen har Var- 
daga förbättrat sitt resultat från 87,7 till 89,3%. 
Det är avsevärt högre än både övriga privata 
vårdgivare (88,2%) och kommunerna (74,1%), 
även om även båda dessa också förbättrat sina 
resultat jämfört med 2014.

”Förbättring  
för Vardaga”
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Ett år av  
priser och  
utmärkelser 

Högtidlig utdelning av Nytidas och 
Vardagas första Kvalitetspris 
I början av 2015 instiftades Nytidas respektive 
Vardagas årliga Kvalitetspris. Medarbetare 
uppmanades att nominera verksamheter till 
priserna, med motivering utifrån hur företagets 
värderingar återspeglas i kvalitetsarbetet. Totalt 
inkom ett tiotal nomineringar från Nytida och ett 
20-tal från Vardaga. Ambeas ledningsgrupp utsåg 
totalt 12 finalister, ur vilka pristagarna valdes ut.

Demensboendet Vardaga Söndagsgården i Farsta 
och gruppbostaden Nytida Örbrinken LSS 1 i 
Vårby utsågs till 2015 års vinnare och fick  
motta sina diplom vid en ceremoni i Solna den  
21 december. Själva priserna utgörs av studie- 

besök inklusive övernattning för samtliga med- 
arbetare i de båda verksamheterna. Övriga fina- 
lister fick hederspriser med diplom och blommor.

Ambeas styrelseordförande Lena Hofsberger  
höll samman den högtidliga prisceremonin  
och uttryckte förhoppningen att Kvalitetspris- 
utdelningen ska bli en årlig tradition.

Ingrid Jonasson Blanck sitter också i Ambeas 
styrelse och är även ordförande i styrelsens 
Kvalitetskommitté. ”Kvalitetsarbetet är det 
viktigaste vi gör och det får aldrig gå på rutin. 
Priset är ett sätt att visa på de bra saker som görs 
och som sticker ut lite extra, samtidigt som det 
ska uppmuntra till fortsatt utveckling”, säger hon.

Att se och belöna framgångsrikt 
arbete fyller dubbla syften. Det 
handlar om att se och uppmuntra 
eldsjälar i vardagen och om att  
sprida kunskap och inspirera  
genom goda exempel. 

Vardaga Högalid, en av 
10 hederspristagare vid 

Kvalitetspris- 
utdelningen 2015:  

Emely Christensson, 
aktivitetsansvarig, 

Thomas Persson, 
regionchef och Ida Ek, 

verksamhetschef.
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Priser till duktiga hundar
Svenska Kennelklubben delar ut priset Årets 
sociala tjänstehund samt ett antal andra priser 
till duktiga hundar varje år. Vardagas fyrbente 
medarbetare vårdhunden Othello utsågs till årets 
sociala tjänstehund 2015. Tillsammans med sin 
förare Øystein Johannesen fick Othello motta 
priset vid Stockholm Hundmässa i Älvsjö den 
12-13 december. Förutom vinnarna får även 
andra förtjänta hundar och förare hederspriser. 
Ett av dessa hederspriser delades ut till Nytidas 
terapihund Selma och hennes förare Sanna 
Ericsson. Förutom hederspriset från  
Kennelklubben fick Sanna och Selma även  
motta ett hedersdiplom som finalist till  
Nytidas Kvalitetspris 2015. 

Vardaga Älandsgården 
 – Sveriges bästa demensboende 2015
Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum 
står bakom utmärkelsen Sveriges bästa demens-
boende. 2015 års pris tilldelades Vardaga Älands-
gården i Härnösand. ”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 delades ut av Drottning Silvia vid en 
inspirationsdag på Silviahemmet den 24 april.

Kvarnbacken har Linköpings bästa trädgård
Vardaga Kvarnbacken utsågs till vinnare i Lin- 
köpings årliga trädgårdstävling för servicehus  
och vårdbostäder. Prissumman är 25 000 kronor. 

Undersköterskorna Eva Åkesson och Karin 
Eriksson ansvarar för trädgården, en innergård 
som är uppbyggd i olika rum och inredd med 
saker som ska få de boende att minnas, till 
exempel en gärdsgård eller en vedhög. Här finns 
också frukt-, krydd- och grönsaksodlingar, en 
fjärilsrabatt och många blomsorter från förr.  
Odlingarna är upphöjda så att de boende ska 
kunna plocka utan att behöva böja sig ner. De 
boende hjälper även till att tillaga det som odlas, 
till exempel att lägga in gurkor och göra krus-
bärskräm.

Vardagaboenden prisade för bästa munhälsa
Vardaga Breared utsågs till årets vinnare av 
Guldtanden, som bästa äldreboende i Halland att 
sköta de boendes munhälsa. Det är Oral Care, en 
stor aktör inom tandvård för äldre i hela Sverige, 
som delar ut priset. Oral Cares medarbetare 
nominerar boenden till Guldtanden varje år. 
Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra 
positiva insatser för de äldres munhälsa som görs 
av medarbetarna i äldreomsorgen.

Även i Stockholm var flera av Vardagas boenden 
nominerade till Guldtanden. Broby Gård i Täby, 
Silverhöjden på Lidingö, Lillängen i Nacka och 
Ekbacken i Sundbyberg var med bland 39 äldre- 
boenden som nominerats till priset i regionen och 
fick motta diplom för sitt goda arbete.

Månadens ros till Vardagas demensvårds-
utvecklare
Liselotte Björk, Vardagas demensvårdsutvecklare 
och samordnare för Demensakademin, tilldelades 
Månadens 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 infor- 
mationstjänst kring boende, service och omsorg 
för seniorer. Vardaga samarbetar med Seniorval.
se och samtliga boenden finns med i databasen.

”Vårdhunden 
Othello blev 
årets sociala 
tjänstehund”
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Kvalitetspris-
vinnarna om  
hemligheten  
med god kvalitet

Vad är kvalitet i LSS-omsorgen för dig?
Det är många olika saker som bidrar till en  
hög kvalitet.

I det stora så är det så att kvalitet bildas av ett 
bra arbetsteam. Vi får kvalitet på vår verksamhet 
genom att vara lyhörda och samarbeta. Samarbete 
är en viktig del, det gäller från den högsta arbets-
ledningen till en hyresgästs kusinbarn. 

Kvalitet är också trygghet, för både personal och 
hyresgäster. Kvalitet kan vara att en hyresgäst 
får fira sin födelsedag på det sätt hen önskar  
själv, eller inte fira alls, det kan vara önskemål 
om aktiviteter eller speciella semesterresor som 
kan ske individuellt eller i grupp med flera. 
Kvalitet ska vara, att vi följer och leder hyresgäs-

Intervju med
Ann-Kristine Fridh-Renström
Gruppchef, Nytida Örbrinken 1

”På Örbrinken 
lyssnar vi mer 
än vi pratar”

terna i deras egen vilja och att de hamnar så rätt 
som möjligt med ledning och stöttning av oss  
i personalgruppen. En nöjd hyresgäst ger en nöjd 
arbetsgrupp.

Vi ska vara ett team, inte en arbetsgrupp och en 
boendegrupp, vi är ett arbetande, lyhört och 
framåtsträvande team som drar åt samma håll, 
inspirerar varandra och har ett gott klimat i 
samarbete med anhöriga och gode män.

Vad är hemligheten bakom Örbrinkens goda 
kvalitet?
Jag tror att hemligheten med kvaliteten på vår 
gruppbostad är, att vi är det teamet som jag 
beskriver ovan, som lyssnar mer än vi pratar, 
leder varandra i stort och smått, har lärt oss att 
ta tillvara det krafter som finns utanför att sam- 
arbeta med och sist men inte minst en stark 
ledningsgrupp som ser och hör, försöker förstå  
och ser möjligheterna där andra ser problemen.  
Vi är alltid i en utvecklingsfas och ska så förbli.

Vad är kvalitet i äldreomsorgen för dig?
Kvalitet för mig inom äldreomsorgen är att  
verkligen se alla äldre som egna individer och  
inte som en grupp. Alla har olika bakgrund och vi 
ska bemöta och behandla alla med respekt och ett 
fantastiskt bemötande. Kvalitet är att aldrig stanna  
upp och alltid arbeta för att livskvaliteten och 
erbjuda en dag som är meningsfull för den äldre. 

Vad är hemligheten bakom Söndagsgårdens 
goda kvalitet?
Hemligheten bakom Söndagsgården är de fantas-
tiska medarbetarna. De är så oerhört engagerade 
och brinner så enormt för våra boendes behov och 
helhet. Vi lutar oss aldrig tillbaka med armarna i 
kors utan jobbar ständigt med förändring och 
förbättringstänk där den boende är i fokus. Vi 

resonerar alltid kring frågan ”vem gynnar denna 
förändring?” ”Är det ett besvär för oss som med- 
arbetare eller den boende?”

Enligt kvalitetsundersökningarna mår både 
medarbetare, boende och närstående bra på 
Söndagsgården och det hänger ihop som en cirkel. 
Alla får sin röst hörd och vi har högt i tak!

Söndagsgården är ett underbart ställe att arbeta 
på helt enkelt! Jag är mycket stolt över att få den 
äran att arbeta på Söndagsgården.

Intervju med
Nina Thorén Forsanker
Verksamhetschef, Vardaga Söndagsgården

”På Söndags-
gården lutar  
vi oss aldrig 

tillbaka”
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”Genom förvärven har  
Nytida ett brett utbud av 

tjänster inom området  
Barn och unga”

Nya verksamheter 
stärker helheten

Ny sektor med brett utbud inom  
området barn och unga
Under sommaren förvärvade Nytida DavSjö  
Vård och Ungstöd. Två företag som under  
många år erbjudit helhetslösningar inom vård, 
behandling och boende för ungdomar med psyko-
social problematik, neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar, missbruk, kriminalitet eller annat 
socialt nedbrytande beteende.

Behovet av stöd till barn och unga som hamnat  
på fel spår i livet ökar i Sverige. Enligt SCB 
satsas varje år runt 16 miljarder kronor på 
HVB-hem, familjehem och öppenvård. Med ett 
fåtal verksamheter, såsom korttidshem, skolor  
och HVB-hem, har Nytidas arbete med barn och 
unga varit relativt begränsat. Man har dock under 
en längre tid sett potentialen att bli en viktig 
aktör inom området.

DavSjö Vård har sedan 2005 drivit öppenvård, 
utredningsenheter, HVB-hem och träningsboenden 
för barn och unga med psykosocial problematik 
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

DavSjö har haft sitt huvudsäte i Hörby i Skåne 
och har därmed varit mest aktiva i södra Sverige, 
men finns även i bland annat Halmstad, Borås, 
Stockholm och Uppsala. 

Ungstöd startades 1996 och har sitt huvudsäte  
i Spånga i norra Stockholm. Företaget driver 
öppenvård, stöd- och träningsboende, kvalificerat 
kontaktmannaskap, jour- och familjehem och 
familjepedagogiska insatser i Stockholm,  
Mälardalen, Värmland och Östersund. Man  
har också två gruppbostäder enligt LSS. 

”Genom förvärven har Nytida nu ett brett utbud  
av tjänster inom området Barn och unga. Öppen-
vården består av väldigt många olika insatser, 
däribland kvalificerat kontaktmannaskap som 
innebär att vi stöttar ungdomarna i det de behöver. 
Vi erbjuder också familjehem och strukturerad 
familjebehandling. Utöver detta har vi HVB-hem, 
utredningshem, jourhem, stödboenden, tränings-
lägenheter och LSS”, säger Katarina Hult, sektor-
chef inom Nytida för Barn och unga.

Organisk tillväxt och förvärv är 
två olika sätt att bli större. Men 
oavsett hur vi växer ser vi till att 
vårt gedigna kvalitetsarbete  
aldrig blir lidande. 
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Nytidas nya verksamheter i egen regi
Hedens tillsynsboende i Bollnäs
Tryggt boende för den som har svårt att få ett 
förstahandskontrakt på bostadsmarknaden eller 
av annan anledning behöver ha någonstans att bo 
under trygga former.

PUT-boende i Linköping 
Hemlikt boende som välkomnar ensamkommande 
pojkar som befinner sig i asylprocess samt har fått 
permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Solbergsvägen
Gruppboende i Upplands Väsby för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar, såsom psykoser, 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
depression, ångest och schizofreni. 

Unified i Lund
Daglig verksamhet som erbjuder en meningsfull 
sysselsättning i samarbete med idrottsrörelsen 
och vänder sig till personer som uppskattar ett 
aktivt liv. 

Kaplansgatans Servicebostad i Markaryd  
Boende för personer med psykiska funktions- 
nedsättningar som även erbjuder stöd i att  
bibehålla drogfrihet till personer med beroende- 
problematik, i samarbete med Korsaröds  
behandlingshem.

A12:an
Nytt aktivitetscenter i Eksjö, knutet till verksam-
heten på psykiatriboendena Berglunda och 
Navigatorn.

Kängurun
Ett behandlingshem för familjer, beläget i Skara. 
Nytida förvärvade Kängurun i oktober. Kängurun 
välkomnar familjer, barn och deras mammor och 
pappor, samt familjer som väntar barn. Totalt 
finns plats för 11 familjer i ett tryggt och hemlikt 
boende. Kängurun arbetar med behandling genom 
dygnet-runt-boende, utredningsstöd, umgänges-
stöd och öppenvård. Man tar även emot asyl- 
sökande familjer och har stor erfarenhet av att 
arbeta med familjer från olika kulturer. 

Strandhemmet i Malmö
Erbjuder ett behandlingsalternativ för kvinnor 
som lider av komplex psykiatrisk problematik. 
Behandlingen vänder sig även till kvinnor som 
utvecklat någon form av samtidig missbruks- 
problematik som substans-, sex- eller spel- 
missbruk. 
 
Avtal om förvärv av Solhagagruppen
I december slöts avtal om förvärv av Solhaga- 
gruppen. Det innebär att Nytida växer med  
ytterligare 117 enheter, under början av 2016.

Vardagas nya verksamheter i egen regi
Silverpark
Ett nybyggt, ljust, modernt äldreboende i Täby 
med egen kock rekryterad från Grythyttan, bistro, 
stor trädgård och stora soliga balkonger. Silver-
park vänder sig till den som vill ha det lilla extra 
och är intresserad av mat, kultur och aktiviteter.

Gästhemmet Edsby slott 
Naturskönt beläget äldreboende i Upplands Väsby 
där mycket av den gamla charmen från 1872 har 
bevarats i inredningen. Vardaga förvärvade Edsby 
slott under hösten.

Nytida förvärvade DavSjö Vård och Ungstöd under sommaren.
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Medarbetarna  
är nyckeln till  
kvalitet

Medarbetarna är den viktigaste resursen i vårt 
kvalitetsarbete. Genom en god arbetsmiljö, utbild-
ning och kompetensutveckling samt att arbeta för 
att skapa de bästa arbetsplatserna, får vi moti- 
verade medarbetare, vilket i sin tur höjer kvali- 
teten i verksamheten och gynnar den enskilde.

Etiska riktlinjer – Code of Conduct
Under året har etiska riktlinjer, en Code of Conduct, 
tagits fram för Ambea, Nytida och Vardaga. Här 
finns klara riktlinjer för vad medarbetare får och 
inte får göra, samt när de ska samråda med sin 
chef. Riktlinjerna finns även i en kortversion, som 
alla medarbetare ska läsa igenom och underteckna. 

Projekt för ökad kvalitet i HR-systemen
Arbetet med att ta fram ett delvis nytt HR-system 
har pågått under hela 2015. Syftet är att öka kvali- 
teten i HR-processerna och underlätta de lokala 
chefernas rutinarbete. Systemet beräknas vara 
klart för driftstart under första halvan av 2016.

Etikombudsmannen lyssnar och  
åtgärdar problem
Till etikombudsmannen kan medarbetare i 
Ambea, Nytida och Vardaga vända sig, anonymt 
om man så önskar, och framföra sina åsikter eller 
ställa frågor om exempelvis etiska svårigheter 
som man stött på i arbetet. 

Etikombudsmannen ansvarar för att:

• registrera alla anmälningar och säkerställa att 
relevanta åtgärder vidtas

• regelbundet redovisa till styrelsen vilka anmäl-
ningar som inkommit och vilka åtgärder som vid- 
tagits 

• aktivt arbeta med att förbättra rutiner och 
processer med syfte att höja kvaliteten och mins-
ka risker för avvikelser mot våra etiska riktlinjer

Totalt inkom och behandlades 8 ärenden till 
etikombudsmannen under 2015.

Kvalitet uppstår i det dagliga mötet mellan 
medarbetarna och dem som är i behov av 
våra tjänster. På alla Nytidas och Vardagas 
enheter. Varje dag i varje möte. 

Vad är kvalitet i behandlingsverksamhet för dig?
Kvalitet för mig i behandlingsarbete är att man 
arbetar utifrån en helhet gentemot individen. Till 
att börja med ska man alltid göra en kartläggning 
av förmågor och icke förmågor, vilka starka och 
svaga sidor finns hos individen. Sen bör man titta 
på vad som är viktigt och oviktigt, vad man ska 
lägga fokus på att arbeta med, vad är viktigt här 
och nu och senare i livet för individen. 

För att göra kartläggningen använder man olika 
bedömningsinstrument eller bygger symptom- 
bilder. Utifrån detta hittar man ett sätt att arbeta 
på, ett sätt att bemöta och förhålla sig till individen.  
Arbeta med utvärderingar och återkommande 
symptombilder för hitta rätt sätt att nå fram. 
Tillsammans med individen hitta en meningsfull 
vardag vilket leder till att man har större möjlig-
het att som individ utveckla färdigheter socialt 
och kommunikativt. Att man som personal deltar 
så aktivt som möjligt tillsammans med individen i 
vardagen. Personal ska ha kunskap om funktions-
nedsättningarna som sedan ska omsättas i praktiskt 
handlande. Bygg en helhet runt individen med 
fritid, sysselsättning, boende etc. så att det blir  
ett meningsfullt lärande.

Vilka saker tycker du att ni gör på ASP Center 
som ger de boende livskvalitet?
Bra standard på och i lokalerna, bra personal,  
bra värderingar i form av en humanistisk syn  
på människan. Alla ska bidra med sitt, från 
verksamhetschef och gruppchef till boendestödjare, 
det ska vara prestigelöst – alla medarbetare har 
lika värde. Plus allt det jag nämnde ovan om 
generell kvalitet.

Hur kan du som medarbetare bidra till en god 
kvalitet för de boende?
Visa respekt och förståelse för deras person, 
respektera deras livssituation och utgå från ett 
humanistiskt perspektiv, där alla har lika värde. 
Tillgodose individens önskemål så långt som det är 
rimligt. Ha kunskap om funktionsnedsättningarna. 
Att reflektera över min yrkesroll, att jag har ett 
enormt stort ansvar gentemot individen. Att vi 
gör vårt yttersta för att de ska trivas hos oss.

Intervju med Magnus Andersson,  
Boendestödjare och gruppchef, 
Nytida ASP center i Boden

”Alla ska  
bidra med sitt, 
det ska vara 
prestigelöst”
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Medarbetarundersökning utan större 
förändringar
Medarbetarundersökningen i Ambea, Nytida och 
Vardaga är ett av de viktigaste verktygen för att 
utveckla kvalitet, ledarskap och arbetsmiljö, fram-
förallt på de enskilda arbetsplatserna, men också 
i företagen som helhet. Årets undersökning genom- 
fördes under fjärde kvartalet och liksom tidigare 
år av det oberoende undersökningsföretaget  
CMA Research. 

Den totala svarsfrekvensen var 70 %, vilket är 
något bättre än i fjol. I Nytida var det 28 enheter 
och i Vardaga fem enheter som hade 100 % svars- 
frekvens. 

Resultatet varierar liksom tidigare mycket mellan 
olika regioner och verksamheter. Generellt visar 
det dock inte på några stora förändringar jämfört 
med föregående år. Medarbetarindex (MMI) har 
gått från 65 till 64. Nytida har ett högre MMI  
än Vardaga (68 respektive 62). Ledarskapsindex 
står stilla på 70. Nytida har ett något högre 
ledarskapsindex än Vardaga (71 respektive 69).  
Arbetsklimatet är fortsatt gott, liksom tydlighet  
i mål och roller som ligger på en fortsatt relativt 
hög nivå. 

Några mindre försämringar kan dock noteras: 
Verksamhetschefernas ledarskap har ett något 
lägre resultat än 2014. Stressen har ökat i både 
Nytida och Vardaga, men minskat i Gemensamma 
funktioner. 

Brett utbud av utbildning för alla  
medarbetare
Inom Nytidas och Vardagas verksamhetsområden 
pågår en ständig utveckling och därför behövs också 
ständig fortbildning och kompetensutveckling för 
medarbetarna. 

Medarbetarna erbjuds ett 50-tal olika interna 
utbildningar, både grundläggande utbildning för 
alla, som till exempel våra olika koncept, kontakt-
mannaskap eller livsmedelshygien och utbildningar 
som ger spetskompetens. De flesta utbildningarna 
är webbaserade, men några ges också som en-  
eller tvådagarskusrer. Se tabell nedan.

Satsning på specialistsjuksköterskor
Sedan 2014 finns som ett led i Vardagas satsning 
på kompetenshöjning och utveckling av omvård-
naden utbildningstjänster med målet att stimule-
ra fler sjuksköterskor att genomgå specialistut-
bildning för vård av äldre. 

Sjuksköterskor som arbetar i Vardaga kan  
samtidigt som de söker specialistsjuksköterske-
programmet 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 
utbildningstiden är man även verksam som 
sjuksköterska den tid som inte är utbildningstid.

Utbildning Målgrupp Antal tillfällen Antal deltagare

Utvecklande ledarskap, grundkurs Chefer 3 st, á 2 dagar 39

Utvecklande ledarskap, fördjupning Chefer 4 st, á 1 dag 50

Samtalsmetodik Chefer & Medarbetare 4 st, á 1 dag 48

Gruppchefsutbildning Gruppchefer 4 st, á 2 dagar 75

Symboliskt ledarskap (SYL) Chefer 5 st, á 2 dagar 98

Hälsofrämjande ledarskap Chefer 7 st, á 1 dag 124

Vad är kvalitet i äldreomsorgen för dig?
För mig innefattar kvalitet i äldreomsorgen  
allt de boende omges av i sin nya livssituation. 
Allt ifrån lokalerna till omvårdnaden, mat- 
upplevelsen, människorna, städningen, den 
sociala samvaron och dagliga stimulansen. Det  
ska kännas hemtrevligt, smaka gott och man ska 
ha något att se fram emot varje dag. Livet ska få 
fortsätta blomstra trots allt som ålderdomen kan 
föra med sig. 

Viktigast av allt är bemötandet. Att man aldrig 
ska känna sig ensam utan alltid bli sedd och  
mött med ett leende.

Vilka saker tycker du att ni gör på Högalid som 
ger de boende livskvalitet?
Jag tycker att personalen på Högalid gör sitt 
yttersta för att uppnå det jag nämnde ovan. Att 

allt ska blir så bra som möjligt för de boende, men 
även för oss som jobbar här då vi också spenderar 
en stor del av vår vakna tid i huset. Om vi trivs på 
arbetsplatsen så vill vi anstränga oss ännu mer 
vilket ger livskvalitet åt alla. Utöver kompetens 
tycker jag att ärlighet, humor och värme råder  
på Högalid. Den känslan möts man av redan i 
entrén. Här finns också ett tillåtande klimat för 
nytänkande idéer vilket jag har stor glädje av 
inom mitt ansvarsområde aktiviteter. 

Hur kan du som medarbetare bidra till en god 
kvalitet för de boende?
Givetvis har vi rutiner som ska följas men i mångt 
och mycket är min filosofi att man behandlar de 
boende så som man själv skulle vilja bli bemött.  
Vi är alla människor och allt blir så mycket 
roligare om man kan bjuda på sig själv, en kram 
och ett skratt. 

Intervju med Emely Christensson, 
Undersköterska och aktivitetsansvarig, 
Vardaga Högalid

 
”Allt blir  

så mycket 
roligare om  

man kan bjuda  
på sig själv”
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Qualimax-index 
ökar viktig insyn
Att rapportera och bearbeta  
avvikelser är grunden i Nytidas 
och Vardagas systematiska  
kvalitetsarbete. Från och med  
2015 synliggör vi resultatet i ett 
Qualimax-index mellan 0 och 2. 

Qualimax-index
Qualimax-index är ett av företagets index och 
nyckeltal för att värdera, leda och styra kvali- 
teten i våra ca 360 verksamheter. Qualimax-index 
används för kvalitetsmål samt för att mäta och 
följa upp målen. Löpande över året får verksam-
heterna sitt Qualimax-index för olika typer av 
tillsyner, till exempel kontroll av livsmedels- 
hanteringen genomförd av måltidsutvecklare, 
övergripande kvalitetstillsyn genomförd av 
kvalitetsavdelningen eller Qualimax-index  
utifrån kvalitetsteman och fokusområden.
Qualimax-index kan maximalt vara 2. Från  
och med 2015 redovisas Qualimax-index för alla 
Vardagas enheter på respektive hemsida.

Avvikelser – löpande dokumentation  
av verksamhetsutveckling
Att rapportera och bearbeta avvikelser är utgångs-
punkten för Nytida och Vardagas systematiska 

kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbätt-
ringar. Syftet med en aktiv avvikelsehantering är 
att kontinuerligt minska andelen allvarliga av- 
vikelser. Samtliga medarbetare har direkt tillgång 
till IT-stödet Q-maxit och kan därför registrera och 
dokumentera avvikelser, händelser och förbätt-
ringsförslag. Det ger förutsättningar för en trygg 
och säker vård och omsorg då alla medarbetare tar 
ansvar för sin del av kvalitetsarbetet.

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

Antalet avvikelser 2015 var totalt 23 494 stycken, 
varav allvarlighetsgrad 4 är enbart 0,26%.
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Förbättringsloggen – dokumentation av 
det systematiska förbättringsarbetet
Dokumentation av förbättringsarbetet är lagstad-
gat för vård och omsorg, utifrån Socialstyrelsens 
föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:9. Nytida 
och Vardaga har sedan 2007 dokumenterat för- 
bättringsarbete i Q-maxit, IT-stödet för lednings-
systemet Qualimax. Det leder till utveckling och 
ett lärande i organisationen.

Genom utvecklingen av nya Q-maxit genereras 
varje förbättringsområde direkt till en handlings-
plan i Q-maxit. Handlingsplanen är utformad på 
ett traditionellt sätt och kan enkelt bifogas till 
exempel ett yttrande till myndighet. Den största 
förbättringen är dock att samtliga medarbetare 
direkt i IT-stödet kan dokumentera och föreslå 
förbättringar, för godkännande av ansvarig chef.
Under 2015 har verksamheterna arbetat med ca 
14 363 handlingsplaner för olika förbättrings- 
initiativ vilket tyder på en stor aktivitet när det 
gäller förbättringsarbetet. 

Den 31 december 2015 var 8 903 handlingsplaner 
för förbättringsarbete aktiva i Q-maxit, vilket är 
en kraftig ökning under året. Det betyder att det 
systematiska förbättringsarbetet sker med struk-
tur och dokumenteras.

Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex 
Maria
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 utvecklingen av kvaliteten. 
 
Mer utförlig information om våra anmälningar 
enligt Lex Sarah och Lex Maria under 2015 finns 
att läsa i de kvartalsvisa kvalitetsboksluten på 
nytida.se och vardaga.se

Nytida – Antal avvikelser per belagd plats 2015
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Anmälningar Lex Maria 2015
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Enskilda klagomål anmälda till IVO 2015
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Lex Sarah
Under 2015 gjordes en anmälan enligt Lex Sarah 
för Nytida och fem för Vardaga. Rapporter om  
risk för missförhållande utreds kontinuerligt.  
Det är verksamheten som utreder, och kvalitets- 
utvecklaren vid den fristående kvalitetsavdelning-
en, som bedömer om en rapport om missförhållan-
den (Lex Sarah) ska anmälas till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) eller inte.

Lex Maria
Under 2015 gjordes två anmälningar enligt Lex 
Maria för Nytida och sex för Vardaga. För de verk- 
samheter där Nytida och Vardaga har ansvar för 
funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) så ansvarar kvalitetsavdelningen för utred-
ningar av händelser rörande hälso- och sjukvård 
och gör också bedömningen om anmälningsplikten.

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 Var- 
dagas ledningssystem finns en tydlig process för 
synpunkter och klagomål. Dessutom finns möjlig-
heten att kontakta vår Kundombudsman för att få 
hjälp kring synpunkter och klagomål.

Under 2015 har 24 enskilda klagomål anmälts till 
IVO för våra verksamheter, varav fyra för Nytida 
och tjugo för Vardaga.

Mer utförlig information om enskilda klagomål 
och anmälningar om fel i vården under 2015 finns 
att läsa i de kvartalsvisa kvalitetsboksluten på 
nytida.se och vardaga.se

Verksamhetstillsyner genomförda av 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under 
2015 genomfört 18 verksamhetstillsyner i våra 
verksamheter, varav 16 i Nytida och två i Vardaga. 
Av de 16 verksamhetstillsynerna för Nytida så 
var två en uppföljning av regeringsuppdrag från 
2012 och 10 de lagstadgade tillsynerna av boen-
den för barn och ungdom.

Mer utförlig information om IVOs verksamhets-
tillsyner hos oss under 2015 finns att läsa i de 
kvartalsvisa kvalitetsboksluten på nytida.se och 
vardaga.se

”Enskilda 
klagomål är en 
viktig del i vårt 

förbättrings-
arbete”

”Under  
2015 gjordes 

åtta Lex Maria-
anmälningar för 

Vardaga och 
Nytida”
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Verksamhetstillsyner genomförda av IVO 2015
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Telefon växel: 
+46(0)8-578 700 00 8 
700 00 

Vretenvägen 13 
Box 1565 
171 29 Solna 

www.ambea.se 
www.nytida.se 
www.vardaga.se


