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Som sagts så många gånger tidigare, så handlar 
kvalitetsarbete om att ständigt se möjligheter till 
förbättringar. Det krävs mod och stort engagemang 
att hela tiden ifrågasätta och utmana för att syste-
matiskt förbättra kvaliteten. Det finns en risk, för en 
som jag som så många år har arbetat med kvalitets-
utveckling, att det blir brister som kommer i fokus i 
stället för allt det goda som uträttas varje dag i våra 
verksamheter. Det är en avancerad balansakt att 
samtidigt vara stolt och glad för det vi uträttar och 
samtidigt hela tiden se förbättringsmöjligheter.

När Nytidas och Vardagas kvalitetspris delades ut 
den 21 december så kände jag mig så stolt. Och inte 
enbart för de tolv finalisterna, utan för alla medarbe-
tare i Nytida och Vardagas verksamheter. Det finns 
så mycket kompetens, expertis och stor vilja att ge, 
dem som vi finns till för, det allra bästa. 

När ett år är slut och ett nytt ligger framför oss, så 
läser och hör vi rapporter om det som inträffat och 
utmaningar vi har framför oss. Nytida och Vardaga 
kommer att bidra med att finna lösningar på de 
utmaningar som finns i välfärdsfrågorna när det 
gäller omsorgen till personer med funktionsnedsätt-
ningar, att ge äldre personer den bästa möjliga tiden 
i slutet av livet och att ge 
ungdomar som flytt över 
världen den bästa möjliga 
starten i det nya landet.

Kvalitetsarbete – ständigt se möjlighet att förbättra

Lena Freiholtz, 
kvalitetschef Ambea
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Sammanfattning fjärde kvartalet 2015
• Kvalitetspriserna 2015 gick till Nytida Örbrinken 1 i Vårby och Vardaga Söndagsgården i Farsta.

• Resultatet av årets medarbetarundersökning visar inga större förändringar jämfört med 2014.

• Vardagas resultat i Socialstyrelsens undersökningar 2015 visar bättre resultat än 2014.

• Priser och utmärkelser: Vardagas vårdhund Othello blev vinnare och Nytidas terapihund Selma 
hederspristagare i Årets sociala tjänstehund. Flera Vardagaboenden fick Guldtandenpriser för god 
munhälsa. 

• Qualimax-index har sjunkit något jämfört med föregående mätning. 

• Andelen allvarliga avvikelser fortsätter att minska. 

• IVO: Inga anmälningar enligt Lex Sarah eller Lex Maria. Sex enskilda klagomål varav ett för Var-
daga och fem för Nytida. En verksamhetsinspektion genomfördes i Nytida.

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp och upp-
fattningen av vad som är kvalitet är individuellt 
och olika beroende på vad man pratar om. En del 
av kvalitetsbegreppet rör kvalitetsledningssystem, 
uppföljningar och förbättringar av vårt arbete 
vilket är viktigt och en förutsättning för att vi 
skall utvecklas och växa. 
Hur arbetar ni med det i praktiken?
I den direkta verksamheten för oss som arbetar 
med ensamkommande barn och unga så består 
kvalitet i hög grad av hur vi bemöter våra ungdo-
mar. Att vi har bärande och ömsesidiga relationer 
till dem och att de känner att de är delaktiga och 
kan påverka sin situation när de bor hos oss. De 
finns en del viktiga parametrar för att vi ska 
kunna nå dit och dessa är exempelvis att vi är 
pålitliga, det vill säga att det som vi lovar det gör 

Vad är kvalitet för dig? 

Sara Ryman,
regionchef ensamkommande 

flyktingbarn, Nytida

vi också. Sedan handlar det om trovärdighet, att 
ungdomarna litar på oss och känner förtroende för 
oss. En annan viktig parameter är kommunika-
tionsförmågan, hur vi kommunicerar med våra 
ungdomar och hur vi säkerställer att de har 
förstått innebörden i det som sagts. 
Hur överbryggar ni kulturskillnader?
Det handlar om inlevelseför-
måga och en önskan om att 
förstå från vilket samman-
hang ungdomen kommer 
från. Vi måste förstå att det 
svenska samhället inte är en 
rådande norm utan ett möte 
med kvalitet måste ske med 
ödmjukhet och intresse för 
den människa vi möter.
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Utveckling under fjärde kvartalet
Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen i Ambea, Nytida och 
Vardaga är ett av de viktigaste verktygen för att 
utveckla kvalitet, ledarskap och arbetsmiljö, framfö-
rallt på de enskilda arbetsplatserna, men också i 
företagen som helhet. Årets undersökning genomför-
des 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 % svarsfrekvens. 

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 Var-
daga (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 Gemensam-
ma funktioner. 

Idéfabriken

Under november startades Idéfabriken på initiativ av 
Nytidas och Vardagas gemensamma innovationsråd 
och företagens respektive utvecklingsavdelningar. Hit 
kan medarbetare skicka in goda idéer, stora som små. 
Bra förslag belönas. 
Redan första måna-
den inkom flera 
intressanta förslag, 
som nu ska diskute-
ras i innovationsrå-
det och tas vidare i 
utvecklingsarbetet.

Samarbete med Migrationsverket –  
praktik för nyanlända

Nytida och Vardaga har inlett ett samarbete med 
Migrationsverket i Stockholmsregionen för att erbjuda 
praktikplatser för nyanlända. Syftet är dels att 
erbjuda meningsfull sysselsättning för nyanlända, dels 
väcka deras intresse för stöd- och omsorgsyrken. 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.

En plats för alla – HVB-koncept för vuxna

Arbetet med koncept för Nytidas olika verksamhets-
områden inleddes under 2014 och har pågått under 
hela 2015. Under fjärde kvartalet färdigställdes 
konceptet En plats för alla, för HVB-hem med vuxna 
boende. Nytida har idag 16 HVB-hem som helt eller 
delvis vänder sig till vuxna personer med problem 
inom missbruk, psykisk sjukdom och/eller psykisk 
funktionsnedsättning. Konceptet kommer att imple-
menteras under början av 2016.

Studiecirklar för Nytidas kunder

Under hösten startade pilotprojektet Nytidas hälso-
cirklar. Det är ett projekt med studiecirklar för boende 

Nytida
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Förbättring för Vardaga i Socialstyrelsens under-
sökningar 2015

Varje år genomför Socialstyrelsen två stora undersök-
ningar i hela den svenska äldreomsorgen:
•  Nationella brukarundersökningen — boende, 

hemtjänstkunder och närstående besvarar en enkät 
om vad de tycker om omsorgen.

•  Kommun- och enhetsundersökningen — verksamhe-
terna besvarar själva hur väl de uppfyller vissa 
fastställda kvalitetskriterier.

Vardagas totala resultat har förbättrats jämfört med 
tidigare år, i båda undersökningarna. I brukarunder-
sökningen med 1,1 procentenhet och i enhetsundersök-
ningen med 1,6 procentenheter. Vardagas snittresultat 
är i år dessutom något bättre än för privata omsorgsgi-
vare totalt.

En mer utförlig redogörelse för resultatet kommer 
att redovisas i kvalitetsbokslutet på helårsbasis för 
2015, som utkommer under första kvartalet 2016.

Försöksverksamhet med tilläggstjänster

På några utvalda äldreboenden i Stockholmsområdet 
testar nu Vardaga att mot en avgift erbjuda tilläggs-
tjänster i form av ledsagning för de boende. Tanken är 
att boende som önskar göra teaterbesök, shoppa eller 
besöka exempelvis utställningar, spa eller evenemang 
kan boka ledsagning där någon av boendets medarbe-
tare följer med. Försöket ska senare utvärderas för att 
eventuellt spridas vidare inom Vardaga.

Vardaga

inom Nytidas enheter, som syftar till att inspirera till 
ett hälsosammare liv. Projektet ska pågå fram till 
halvårsskiftet 2016 och innefattar tio pilotverksamhe-
ter. Nytida har även arbetat med utveckling av studie-
cirkeln Bra start som är en del av konceptet Den bästa 
starten, för ensamkommande unga. Cirkeln handlar 
om kulturmötet och hur vi arbetar med integration på 
Nytidas boenden för ensamkommande. 
 

Stödverksamhet för hemlösa

Nytida har under hösten utökat sin stödverksamhet för 
hemlösa. Kläder samlas in till de boende på H-huset på 
Skarpnäcksgården i Södra Stockholm, som bland annat 
fått varma tröjor och jackor till vintern. Vid tre tillfäl-
len har frivilliga medarbetare från Nytida delat ut 
smörgåsar och kaffe till hemlösa vid Gullmarsplan i 
Stockholm, vilket blivit välbesökt och uppskattat.
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Söndagsgården – vinnare av Vardagas kvalitetspris 2015.

 
Örbrinken 1 – vinnare av Nytidas kvalitetspris 2015.

Priser, utmärkelser, nya verksamheter,  
forskning och utveckling

Nytida

Nya verksamheter 

Behandlingshemmet 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, umgängesstöd och 
öppenvård. Man tar även emot asylsökande familjer 
och har stor erfarenhet av att arbeta med familjer från 
olika kulturer. Kängurun arbetar med familjernas 
relations- och kommunikationsmönster samt sociala 
system. Syftet är att synliggöra familjens förutsättning-
ar för positiva och varaktiga förändringar.  Detta genom 
ett miljöterapeutiskt arbete och ett anknytnings- och 
systemteoretiskt synsätt. 

Utdelning av Nytidas och Vardagas Kvalitetspris 
2015

I början av 2015 instiftades Nytidas respektive Varda-
gas 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 studiebesök inklusive övernattning 
för samtliga medarbetare i de båda verksamheterna. 
När, var och hur kommer man överens om senare. 
Övriga nominerade fick hedersdiplom och blommor vid 
ceremonin.

Mer om priset i Nytidas och Vardagas årliga kvali-
tetsbokslut för 2015, som presenteras under första 
kvartalet 2016.
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Strandhemmet
Ett behandlingshem för kvinnor med komplex proble-
matik. Under kvartalet startades verksamheten vid 
Strandhemmet i Malmö. Strandhemmet har 16 platser 
och erbjuder ett behandlingsalternativ för kvinnor som 
lider av komplex psykiatrisk problematik. Behand-
lingen vänder sig även till kvinnor som utvecklat 
någon form av samtidig missbruksproblematik som 
substans-, sex- eller spelmissbruk. Utöver avgiftning i 
egen regi erbjuder Strandhemmet fullständig utred-
ning och diagnostik som följs av kvalificerad behand-
ling av erfaren, välutbildad personal i en trygg miljö. 
En meningsfull sysselsättning med arbetsträning i 
nära samarbete med lokala företag är en viktig del. 
Kombinationen med avgiftning, möjlighet att diagnos-
tisera, behandling och sysselsättning är ett helhets-
grepp som verkligen kan göra skillnad.

Priser och utmärkelser

Terapihunden Selma 
Svenska Kennelklubben delar ut priset Årets sociala 
tjänstehund samt ett antal andra priser till duktiga 
hundar varje år. Förutom vinnarna får även andra 
förtjänta hundar och förare hederspriser. Ett av dessa 
hederspriser delades ut till terapihunden Selma och 
hennes förare Sanna Ericsson. De är verksamma inom 
Nytidas västra region och sprider stor glädje bland 
kunderna. Förutom det hederspriset från Kennelklub-
ben fick Sanna och Selma även motta ett hedersdiplom 
som finalist till Nytidas Kvalitetspris 2015.

 
Sanna och Selma tillsammans med en Nytidakund.

 
Strandhemmet
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Vardaga

Nya verksamheter 

Edsby slott
Gästhemmet i Upplands Väsby förvärvades av Vardaga 
i oktober. ”Det är ett anrikt, välskött och fint äldre
boende, som passar väl in i Vardaga och som vi är 
stolta över att få ta över”, säger regionchef Cecilia 
Engelbrecht Strand. Gästhemmet Edsby slott ligger 
naturskönt i Upplands Väsby och mycket av den 
gamla charmen från 1872 har bevarats i inredningen. 
På slottet erbjuds demensboende i huvudbyggnaden 
och omvårdnadsboende i flygelbyggnaden. 

Priser och utmärkelser 

Othello – Årets sociala tjänstehund 
Vardagas fyrbente medarbetare vårdhunden Othello 
har av Svenska Kennelklubben utsetts till årets 
sociala tjänstehund 2015. Tillsammans med sin förare 
Øystein Johannesen fick Othello motta utmärkelsen 
vid Sthlm Hundmässa i Älvsjö den 12-13 december. 
Juryns motivering:
”Othello skänker lust, glädje och lugn till många 
ensamma äldre genom sitt arbete på äldreboenden. 
Tillsammans med sin ägare, Øystein Johannessen, 
motiverar Othello de äldre till värdefull träning som 
gör vardagen lättare och mer meningsfull.
Othello och hans ägare har också varit mycket delak-
tiga i utbildningen av personal inom äldreomsorgen, 
till exempel vid Silviahemmet för dementa.
Företaget Vardaga där Othello och hans förare 
Øystein arbetar har som målsättning att de boenden 
som så önskar ska kunna få en hund, antingen de vill 
ha en besökshund, vårdhund eller en terapihund. 
Othellos och Öysteins mål i sitt dagliga arbete är att 
hjälpa människor till en bättre och rikare vardag.”

Pristagare i Guldtanden
Vardaga Breared har utsetts till årets vinnare av 
Guldtanden, som bästa äldreboende i Halland att 
sköta de boendes munhygien. 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 mun-
hälsa som görs av medarbetarna i äldreomsorgen. 
Även i Stockholm var flera av Vardagas boenden 
nominerade till Guldtanden. Broby Gård i Täby, 

 
Gästhemmet Edsby Slott

 
Medarbetarna på Vardaga Breared med Guldtanden.

 
Othello med sin förare Øystein Johannesen . 

Silverhöjden på Lidingö, Lillängen i Nacka och Ekback-
en i Sundbyberg var med bland 39 äldreboenden som 
nominerats till priset i regionen och fick motta diplom 
för sitt goda arbete.
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Qualimaxindex

Qualimax-index är namnet på Nytidas och Vardagas 
kvalitetsindex och är ett viktigt nyckeltal för att 
värdera, leda och styra kvaliteten i våra ca 360 verk-
samheter. Qualimax-index används för att formulera 
kvalitetsmål samt för att mäta och följa upp målen. 
Löpande över året får verksamheterna sitt Qualimax-
index för olika typer av tillsyner, t.ex. kontroll av 
livsmedelshanteringen genomförd av måltidsutveck-
lare, övergripande kvalitetstillsyn genomförd av 
kvalitetsavdelningen eller Qualimax-index utifrån 
kvalitetsteman, fokusområden och egenkontroller. 

Samtliga verksamheter besvarar sina egenkontrol-
ler, som är anpassade till verksamhetens inriktning. 
Egenkontrollen besvaras tillsammans med verksam-
hetens medarbetare för de ca 18 områden och ca 100 
– 150 frågor totalt.

I november, under kvartal fyra, så genomfördes den 
övergripande egenkontrollen och där också de verk-
samheterna som är nya i företaget genom nya entre-
prenadavtal och förvärv deltog.

Syftet med besvarandet av egenkontrollfrågorna för 
kvalitetsindex är att alltid se förbättringspotentialen, 
där vi hela tiden kan förbättra verksamheten. Därför 
är det inget självändamål att få ett högt index, utan 
det viktiga är att identifiera många områden för 
förbättringsarbeten för att arbeta med ständiga 
förbättringar till nästkommande egenkontroll i maj. 
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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 4 är 6139 stycken, 
vilket i relation till det mycket låga antalet allvarliga 
avvikelser är ett väl fungerande systematiskt kvali-
tetsarbete. Andelen allvarlighetsgrad fyra har under 
året minskat från 0,40% till 0,26%, och allvarlighets-
grad tre har minskat från 1,56% till 1,42%. 

Rapporteringsskyldighet – löpande dokumentation av 
verksamhetsutveckling

0	  

1000	  

2000	  

3000	  

4000	  

5000	  

6000	  

7000	  

Q1	   Q2	   Q3	   Q4	  

Antalet	  avvikelser	  samt	  antal	  allvarliga	  grad	  3	  och	  4	  

Totalt	  antal	  avvikelser	   Allvarliga	  grad	  3	   Allvarliga	  grad	  4	  



Kvalitetsbokslut Nytida och Vardaga 
Fjärde kvartalet 2015

11

Förbättringsloggen – dokumentation av det 
 systematiska förbättringsarbetet

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

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

tera och föreslå förbättringar, för godkännande av 
ansvarig chef.

Under fjärde kvartalet 2015 är 8903 handlingspla-
ner för förbättringsarbete aktiva i Q-maxit, vilket är 
en stor ökning gentemot tidigare kvartal. Den stora 
ökningen är relaterad till genomförd egenkontroll i 
Q-maxit i november samt aktivt förbättringsarbete 
i de verksamheter inom Nytida som förvärvades under 
kvartal två och tre. 
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För Nytida och Vardaga är det oerhört viktigt att 
arbeta aktivt med rapportering, utredning och anmäl-
ningar. Vi har som företag kommit långt i det arbetet, 
och vi kan alltid bli bättre. Därför är det också viktigt 
för oss att i vårt kvalitetsbokslut redovisa de händelser 
inom vården och omsorgen som lett till anmälningar 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De beslut 
som kommer från, IVO, är viktiga i lärandet och i 
utvecklingen av kvaliteten. 

Missförhållande (Lex Sarah)

Under fjärde kvartalet 2015 gjordes inga anmälningar 
enligt Lex Sarah varken för Nytida eller för Vardaga. 
Samtliga rapporter om misstanke för missförhållande 
utreds. Det är verksamheten som utreder och kvali-
tetsutvecklaren, vid den fristående kvalitetsavdelning-
en som tar ställning om en rapport och utredning om 
missförhållanden, Lex Sarah, ska anmälas till Inspek-
tionen för vård och omsorg (IVO) eller inte.
Enligt lagstiftningen så är ”påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande” samt ”allvarligt missförhållande” 
anmälningspliktigt. Detta är tydligt definierat i 
lagstiftningen. Lagstiftningen definierar också ”påtag-
lig risk för missförhållande” samt ”missförhållande”. 
Dessa är inte anmälningspliktiga, men det som är 
viktigt är att alla rapporteringar om misstanke om 
missförhållande utreds och leder till omedelbara 
åtgärder och förbättringar generellt.

Vårdskada (Lex Maria)

Under fjärde kvartalet 2015 gjordes inga anmälningar 
om vårdskada varken för Nytida eller för Vardaga. 
Vårdgivaren är ansvarig för att rapportera, utreda och 
anmäla vårdskador som bedöms allvarliga. Vårdgivaren 
ska också enligt lagstiftningen utse de i organisationen 
som är s.k. anmälningsansvariga. Inom Nytida och 
Vardaga så är kvalitetsutvecklare vid företagets 
oberoende kvalitetsavdelningen anmälningsansvariga 
och har till uppgift att bedöma allvarlighetsgraden i 
genomförda utredningar och om dessa är anmälnings-
pliktiga enligt lagstiftningen.
Enligt Patientsäkerhetslagen så är ”påtaglig risk för 
allvarligt vårdskada” samt ”allvarligt vårdskada” 
anmälningspliktigt. Detta är tydligt definierat i lagstift-
ningen. Lagstiftningen definierar också ”påtaglig risk 
för vårdskada” samt ”vårdskada”. Dessa är inte anmäl-
ningspliktiga, men det som är viktigt är att alla rappor-
teringar om risk för vårdskada utreds och leder till 
omedelbara åtgärder och förbättringar generellt.

Anmälningar av missförhållande (Lex Sarah)  
och vårdskada (Lex Maria)
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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 fjärde kvartalet 2015 har sex enskilda klagomål 
anmälts till IVO för våra verksamheter, varav ett för 
Nytida och fem för Vardaga.

Enhet Klagomålet Beslut

Asp-center i Boden Klagomål på LSS-verksamhet, 9 § 9 LSS, Aspcenter i Boden 
avseende bostadens standard och kränkningar från 
personalen.

Beslutsdatum: 2015-10-20
Dnr: 8.2-27438/2015-6
Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) avslutar ärendet utan kritik.

Enhet Klagomålet Beslut

Fässbergs äldreboende i Mölndals 
kommun

Anmälan om fel i vården 
Yttrande ska vara inne den 7 december 2015

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-29546/2015-4

Rotsundastrand i Sollentuna kommun Anmälan om fel i vården 
Yttrande ska vara inne den 11 januari 2016

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-37418/2015-3

Fässbergs äldreboende i Mölndals 
kommun

Anmälan om fel i vården 
Yttrande ska vara inne den 18 januari 2016

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-37623/2015-3

Byholmens vårdboende i Stockholms 
stad

Anmälan om fel i vården 
Yttrande ska vara inne den 18 januari 2016

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-38405/2015-4

Saltsjöbadens sjukhus i Nacka 
kommun

Anmälan om fel i vården 
Yttrande ska vara inne den 22 januari 2016

Beslutsdatum: 
Dnr: 8.2-38750/2015-3

Enskilda klagomål och anmälan om fel i vården Nytida - 2015-10-01 till 2015-12-31

Enskilda klagomål och anmälan om fel i vården Vardaga - 2015-10-01 till 2015-12-31
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Enhet Tillsyn enligt lagrum Beslut

Dungen i, Bandhagen, Stockholms 
stad

Oanmäld tillsyn av bostad med särskild service för barn och 
ungdomar. 

Beslutsdatum: 2015-12-02
Dnr: 8.4.2-26438/2015-2
Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) beslutar om komplettering 
avseende åtgärder för riskbedöm-
ningar av skydds- och begränsnings-
åtgärder senast den 18 januari 2016.

Verksamhetstillsyner genomförda av Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under 
fjärde kvartalet 2015 genomfört en verksamhetstillsyn 
i våra verksamheter. Tillsynen genomfördes i Nytida. 

IVOs verksamhetstillsyner Nytida - 2015-10-01 till 2015-12-31


