KVALITETSBOKSLUT Q3 2017

140 nya språkoch omsorgspraktikanter
Extra Egenkontroll
säkerställer ramverket
för pedagogik
Vardaga Silverpark
vinnare av Årets Seniormåltid, White Guide

Nybyggnation av äldreboenden och gruppbostäder

Tänk om alla
kunde få ett pris
Så viktigt det är med belöningar i olika former. Ibland är belöningen
en del av det dagliga arbetet med de som vi möter i våra verksam
heter, att vi känner att det vi gör har betydelse för en annan person.
Belöningen kan också vara mellan oss som kollegor eller när en chef
uppmärksammar goda exempel i verksamheten.
Belöningar och priser stimulerar till engagemang och utveckling i
verksamheten. Därför är det så viktigt med såväl interna priser och
belöningar som när omvärlden uppmärksammar och belönar. I våra
kvalitetsbokslut berättar vi löpande om nomineringar och priser
som våra verksamheter får. När till exempel Österbos äldreboende i
Lund uppmärksammas med två olika nomineringar för det goda
arbetet med att minska antalet läkemedel, så har Vardaga bidragit
till en insats som är av värde för all äldreomsorg.
Vikten av belöningar är också syftet med Nytidas och Vardagas
årliga kvalitetspris. Nomineringar från våra verksamheter pågår för
fullt fram till den 31 oktober. Vi ser alla fram emot med spänning
vilka verksamheter som kommer att gå vidare till den högtidliga
prisutdelningen i december.

Lena Freiholtz, kvalitetsdirektör
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Sammanfattning
Nysatsning på språk- och arbets
träning för nyanlända och flera
prisnomineringar för Vardaga
medarbetare.
Tredje kvartalet 2017
• Ambeas integrationsprojekt – 140 nya språk- och omsorgspraktikanter hittills under året.
• En app för digital levnadsberättelse utvecklas i Linköping i samarbete mellan kommunen,
Lära och Vardagas boende Gröna gården.
• Nytida genomför brukar- och närståendeundersökningar för att mäta och höja
kvaliteten.
• Vardaga Silverpark har tilldelats White Guide-priset för Årets Seniormåltid. Vardaga är
också nominerat till flera andra priser, som delas ut senare i höst.
• Antalet rapporterade avvikelser har minskat något jämfört med föregående kvartal.
Andelen allvarliga avvikelser har successivt minskat sedan 2009, och allvarlighetsgrad
4 håller sig nu på en mycket låg nivå, 0,056 % av totalen.
• I förbättringsloggen fanns det 4 627 aktiva handlingsplaner under kvartalet.
• Fem anmälningar enligt Lex Sarah, tre för Vardaga och två för Nytida. Ingen anmälan
enligt Lex Maria.
• Fyra anmälningar om enskilda klagomål eller fel i vården till IVO, varav samtliga för
Vardaga.
• IVO genomförde 17 tillsyner/inspektioner i våra verksamheter, varav två i Vardagas
äldreomsorg och 13 i Nytida i verksamheter för barn och unga.
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Malin Johansson

Vad är
kvalitet
i äldreomsorgen
för dig?
Jag har jobbat på flera olika Vardagaboenden innan
jag kom till Sandstugan och skaffat mig en bred bild
av hur bra äldreomsorg av hög kvalitet ska se ut.
För mig uppstår kvalitet i äldreomsorgen när alla
arbetar utifrån omsorgstagaren, inte utifrån hur
man alltid har gjort. Det ska vara den boendes
önskemål som styr oss, inte tvärtom. Det är ett
ständigt arbete att påminna om och arbeta med
just detta med mina medarbetare.

”Det ska vara den boendes
önskemål som styr oss,
inte tvärtom.”
På Sandstugan arbetar vi systematiskt med att
identifiera problem, lösa dem och ständigt utvecklas
utifrån processen bakgrund (beskrivning av problemet) – vad som behöver göras – delmål – mål.
Vi har till exempel genomfört utbildningar i Vardagas koncept Den goda dagen, Ambeas vision och
värdegrund Vår värld och uppförandekod för alla
medarbetare. Det ska leda fram till ett gemensamt
arbetssätt för hela Sandstugan, så att alla avdelningar samarbetar och drar åt samma håll.

Malin Johansson,
Verksamhetschef
Vardaga
Sandstugan,
Tumba

Det är viktigt för mig att varje medarbetare känner
sig som en del av Vardaga, inte bara av arbetsgruppen på Sandstugan. Vardaga har väl beprövade och
oerhört bra koncept. Om vi följer och arbetar utifrån
dem, så fungerar det och vi får en hög och jämn
kvalitet i omsorgen.
För mig som verksamhetschef är det tryggt att vara
en del i Vardaga, behöver jag hjälp eller har frågor
finns det alltid någon att ringa. Det är viktigt att vara
prestigelös och våga be om hjälp när man kör fast.
Jag brukar säga att mitt mål som verksamhetschef
är att ”jobba bort mig själv”. Det vill säga, få allt att
fungera så bra så att jag inte längre behövs.
Till sist vill jag ge ett bra exempel på vad jag menar
med att utgå från omsorgstagaren. Vi hade en dam
på vår korttidsavdelning för demens, som hela tiden
rymde ut och skulle hem. Vi satte oss ner och frågade
varför hon ville hem. ”Jag måste hem och betala mina
räkningar”, svarade hon. Vi följde henne hem, hämtade räkningarna och åkte till banken, så hon fick betala
dem. Efter det var hon lugn och trygg på avdelningen.
Problemet löstes genom flexibilitet och lyhördhet från
medarbetarnas sida. Det är så det ska fungera.
AMBE A | KVALITETSBOKSLUT Q3 2017

4

Utveckling under
tredje kvartalet
140 nya språk- och omsorgspraktikanter
hittills under året
500-klubben och KISA är samarbeten mellan Ambea
och Arbetsförmedlingen (AF) för att erbjuda språk- och
omsorgsträning för nyanlända. Målet är att väcka
intresse för omsorgsyrken och på sikt kunna erbjuda
en anställning till dem som genomgått träning och
utbildning. Delmålet 100 nyanlända i språk- och
omsorgsträning hos Nytida och Vardaga under september – oktober var på god väg att uppfyllas vid
kvartalets slut. Hittills har 140 praktikanter tagits
emot under året. Rekryteringsträffar har hållits med
gott resultat i Farsta- Huddinge, Solna-SundbybergSollentuna-Bromma, Göteborg, Trelleborg-LundMalmö, Stockholm, Täby och Nacka.

Verksamhetschef Ida Ek från Vardaga Högalid i
Trelleborg och praktiksökande Uola fann varandra
direkt vid en av rekryteringsträffarna för
500-klubben under september.

Utveckling av app
för digital levnadsberättelse
Vardaga Gröna gården i Linköping är nu testpilot för
en ny app som ger en digital version av de boendes
levnadsberättelser. Appen utvecklas av Linköpings
kommun i samarbete med Lära/Demensakademin,
Vardaga och Linköpingsföretaget Indentive. Den ska
även testas på kommunala äldreboenden. Tanken är
att både boende själva, närstående och medarbetare

ska kunna använda och fylla på levnads-berättelsen i
appen, som är lättanvänd och användarvänlig. Man
använder bland annat bilder med stödtext som gör det
enkelt för alla. Sedan kan anhöriga och personal sitta
ner med iPaden tillsammans med den boende, samlas
kring bilden, minnas och samtala.
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Extra Egenkontroll säkerställer
ramverket för pedagogik
Nytidas nya gemensamma ramverk
för pedagogik har rullats ut under
första halvåret och sommaren 2017.
Det pedagogiska ramverket tar sin
utgångspunkt i ”Vår värld” (Ambeas
vision, uppdrag och värderingar) och
sätter individen i centrum. Syftet är att
skapa en gemensam pedagogik som ska
genomsyra alla Nytidas verksamheter
för att skapa en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Utgångspunkten

är att bygga upp ett gemensamt förhållningssätt kring människosyn, bemötande, arbetssätt och professionalitet
samt att öka den pedagogiska skickligheten hos alla medarbetare.
För att följa upp att tillämpningen
av ramverket kommit igång i verksamheterna, genomfördes under september
en extra Egenkontroll i kvalitetsledningssystemets IT-stöd Q-maxit. Resultatet av denna
presenteras under fjärde kvartalet 2017.

SKLs brukarundersökning
En stor del av Nytidas enheter med verksamhet
för vuxna inom LSS och Socialtjänstlagens ramar
deltar i den nationella brukarundersökning som
genomförs av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting under september-oktober. Undersökningen
sker genom att brukarna får möjlighet att svara
via dator eller smartphone. De Nytida-enheter
som inte ingår i SKLs urval genomför en egen
brukarundersökning i samverkan med ett
externt oberoende företag.

Nytidas närståendeundersökning
Under kvartalet har förberedelser genomförts för
Nytidas närståendeundersökning, som pågår under
oktober. Syftet är att en tydlig nulägesbild på företagets styrkor och utvecklingsområden. Det är också ett

bra underlag för ytterligare utveckling och förbättring
av verksamheterna. Det finns alltid saker att utveckla
och de närstående sitter inne med många svar kring
vad dessa saker kan vara.
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Priser och utmärkelser
Vardaga Silverpark
vinnare av Årets
Seniormåltid,
White Guide
Vid en ceremoni den 19 september tilldelades Vardaga
Silverpark i Täby och kocken Karoline Nordefors White
Guide-priset för Årets Seniormåltid. Karoline Nordefors
vann även Årets seniorkock 2016, när hon arbetade i
Danderyd. Hon har även fått pris för Årets seniormåltid
2015, så hon kan nu räkna hem ett ”hat trick” med pris
tre år i rad. Silverpark fick också hedrande tredjepriser
för Årets Seniorkock och Årets Boendechef, som verksamhetschef Ximena Samuelsson var nominerad som.

Vinnaren Karoline Nordefors.

Sjuksköterskor vid Vardaga Österbo
nominerade till Guldpillret
Sjuksköterskorna Elin Nilsson och Madeleine Nilsson
på Vardaga Österbo i Lund och deras arbete med
BPSD-registret har nominerats till Guldpillret,
Dagens Medicins pris för förbättringsprojekt inom
läkemedelsområdet. Deras arbete med att förebygga

BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid
demenssjukdom) har gett goda resultat. Antalet
boende med ångestdämpande läkemedel har minskat
från 23 till 8 av de totalt 48 boende och fallolyckorna
har halverats.

Vardagas boendekoncept nominerat
till Svenska Designpriset 2017
Vardagas nya boendekoncept är ett av
de nominerade bidragen till Svenska
Designpriset 2017.
Hur boendemiljön är utformad
påverkar de äldres välmående. Därför
har Vardaga tagit fram ett boendekoncept för sina äldreboenden där vacker
form och god funktion samverkar. På

så sätt skapas en boendemiljö som är anpassad för de
boendes fysiska behov samtidigt som miljön är ombonad och hemtrevlig. Det är milda toner och nordisk
design i val av möbler och tyger. Vardaga nybyggda
äldreboende Villa Vallonen i Gävle är det första
boendet där boendekonceptet genomförts fullt ut.
Vinnarna av Svenska Designpriset 2017 presenteras
den 19 oktober på Rondo, Liseberg i Göteborg.
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Nya verksamheter
Brostugegården i Uppsala
Nytida förvärvade den 1 september Brostugegården i
Uppsala, ett boende med särskild service för personer
med behov av omsorg på grund av psykiska och sociala
funktionsnedsättningar.
Brostugegården har 30 platser och erbjuder en

trivsam hemmiljö med respektfullt bemötande, samt
stöd och hjälp till ett självständigt och meningsfullt liv
utifrån den enskildes förutsättningar. Verksamheten
har funnits sedan 1960-talet och i samma familjs ägo
sedan 1979.

Byggnation av nya gruppbostäder
Nytida har tecknat kontrakt för uppförande av ett flertal
nya gruppbostäder inom LSS:
• Svalsta väster om Nyköping, sex platser i enplans		 hus med uteplats och trädgård. Inflyttning beräk		 nad till januari 2019.

• Vällingby, renovering av befintlig fastighet till
		 nytt barn- och ungdomsboende. Planerat tillträde
		 januari 2018.
• Åkers Styckebruk, ett enplanshus i vinkel med ute		 plats och trädgård. Planerat tillträde januari 2019.

Nya äldreboenden i södra Sverige
Vardaga har under kvartalet tecknat kontrakt för
byggnation av två nya äldreboenden, Villa Havsglimt
i Laholm i Halland (54 lägenheter) och Villa Öresund
i Helsingborg i Skåne (74 lägenheter). Båda kommer
att byggas enligt Vardagas nya boendekoncept, som
har fokus på nordisk design och kombinerar funktion
och form till en boendemiljö som är anpassad för de
boendes fysiska behov, samtidigt som miljön är
ombonad och hemtrevlig. Färger och inredningsdetaljer är med grund i forskning och evidens
anpassade till det åldrande ögat och underlättar
för personer med demenssjukdom att orientera sig
på boendet.
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Resultat och statistik
Qualimax-index

– ett säkerställande av lagkrav, koncept (Vardaga) samt
verksamhetsinnehåll per tjänst (Nytida)
Sedan 2011 har Nytida och Vardaga genom ett samlat
kvalitetsindex, benämnt Qualimax-index, kunnat visa
på sitt samlade kvalitetsresultat för en mängd olika
områden från enhetsnivå och aggregerat i företaget.
Qualimax-index ger förutsättning att sätta mål för
förbättringar och utvecklingen går också på ett enkelt
och tydligt sätt att följa. Alla verksamheter kan efter
kvalitetstillsyner, egenkontroller eller uppföljningar
utifrån enskilda fokusområden se verksamhetens
Qualimax-index direkt i IT-stödet Q-maxit. Maximalt
värde för Qualimax-index är 2,0. Från och med 2015
redovisas Qualimax-index för alla Vardagas enheter
på hemsidan.

Egenkontrollen i Qmaxit genomfördes senast i
maj 2017 och ska genomföras nu i november 2017.
Uppdateringar av frågor sker kontinuerligt och
anpassning sker till alla olika verksamhetsformer.
Till maj månads egenkontroll genomfördes flera
större förbättringar, bl.a. för Vardaga där egenkontrollfrågorna anpassades efter den reviderade
Den Goda Dagen, vilket är Vardagas koncept för
hur äldreomsorg bedrivs.
För Nytida så har egenkontroll-frågor ställts kring
Nytidas pedagogiska ramverk i september, för att få
ett nulägesindex, och där fördjupade frågor ställs i
novembers egenkontroll.

Avvikelser – löpande dokumentation av
verksamhetsutvecklingen
Att rapportera och bearbeta avvikelser är utgångspunkten för Nytidas och Vardagas systematiska
kvalitetsarbete och verksamhetens utveckling dokumenteras löpande. Syftet med en aktiv avvikelsehantering är att kontinuerligt minska andelen
allvarliga avvikelser.
Allvarlighetsgraden för avvikelser graderas, i fyra
grader, i enlighet med Socialstyrelsens gradering av
händelser. Här redovisas avvikelser av grad 3 och 4
som allvarliga avvikelser. Från föregående kvartal
har antalet rapporterade avvikelser ändrats från 9 560

till 8 946, vilket är en relevant förändring. Av totalt 8
946 avvikelser under tredje kvartalet så utgör allvarlighetsgrad 3 – 1,02 mot 0,75 procent för andra kvar
talet. Allvarlighetsgrad 4 – 0,056 procent för tredje
kvartalet jämfört med 0,11 procent för andra kvar
talet. Andelen allvarliga avvikelser har successivt
minskat sedan 2009, och allvarlighetsgrad 4 håller sig
nu på en mycket låg nivå trots en hög andel inrapporterade avvikelser. Se andelen allvarliga avvikelser i
förhållande till beläggning i diagram på nästa sida.
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Totalt antal avvikelser samt allvarliga avvikelser per belagd plats
Allvarliga avvikelser
% per belagd plats

Antal avvikelser
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2,0
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1,0

5 000

0

0,0
Q1 - 2016
Totalt antal
avvikelser

Q1 - 2017
Antal allvarliga
grad 3

Q2 - 2016

Q2 - 2017

Antal allvarliga
grad 4

Q3 - 2016
Allvarliga grad 3
% per belagd plats

Q3 - 2017
Allvarliga grad 4
% per belagd plats

Antal avvikelser samt allvarliga avvikelser per belagd plats
Allvarliga avvikelser
% per belagd plats
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Antal allvarliga
grad 4

Allvarliga grad 3
% per belagd plats

Q3 - 2017
Allvarliga grad 4
% per belagd plats

Antal avvikelser samt allvarliga avvikelser per belagd plats
Allvarliga avvikelser
% per belagd plats
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6 000
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2 000
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0
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Totalt antal
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Q1 - 2017
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% per belagd plats

Q3 - 2017
Allvarliga grad 4
% per belagd plats
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Dokumentation av det systematiska
förbättringsarbetet – förbättringsloggen
Dokumentation av förbättringsarbetet är lagstadgat
för vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens föreskrift
och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS 2011:9). Nytida och Vardaga har dokumenterar allt samlat förbättringsarbete och handlingsplaner
i förbättringsloggen i Q-maxit. Under tredje kvartalet
finns det 4 627 aktiva handlingsplaner. Under kvartal
2 och 4 är alltid antalet handlingsplaner betydligt
högre än för kvartal 1 och 3 vilket beror på att alla
verksamheters genomförda egenkontroller genererar
handlingsplaner kring förbättringsarbetet.

Anmälningar om allvarligt missförhållande
(Lex Sarah) och allvarlig vårdskada
(Lex Maria)
För oss inom Nytida och Vardaga är det oerhört viktigt
att arbeta aktivt med rapportering, utredningar och
anmälningar. Vi har som företag kommit långt i det
arbetet, men det finns fortfarande möjligheter till
ständiga förbättringar. De beslut som kommit från
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är viktiga i
lärandet och i utvecklingen av kvaliteten. Under tredje
kvartalet har fem anmälningar enligt Lex Sarah
genomförts, tre för Vardaga och två för Nytida. Ingen
anmälan enligt Lex Maria genomförts under kvartalet.

Anmälningar Lex Maria
Anmälningar
% per belagd plats

Antal anmälningar
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Vardaga % av belagda platser

Anmälningar Lex Sarah
Anmälningar
% per belagd plats

Antal anmälningar
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3
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2
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Q3 - 2017

Vardaga % av belagda platser
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Beslut från IVO anmälan allvarligt missförhållande Vardaga - 2017-07-01 till 2017-09-30
Anmälan

Beslut

Grönskogen i Sundbybergs kommun
Anmälare: Ambea kvalitetsutvecklare
Anmälningsdatum: 2017-07
Dnr 8.1.2-26998/2017-3
Anmälan gäller brister i omsorg

Beslutsdatum: 2017-10-09
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte
vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.

Ragnvallagården i Helsingborgs kommun
Anmälare: Ambea kvalitetsutvecklare
Anmälningsdatum: 2017-08
Dnr 8.1.2-xxxx/2017
Anmälan gäller brister i omsorg

Beslutsdatum:

Gröna gården i Linköpings kommun
Anmälare: Ambea kvalitetsutvecklare
Anmälningsdatum: 2017-09
Dnr 8.1.2-34522/2017
Anmälan gäller brister i omsorg

Beslutsdatum: 2017-10-04
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte
vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.

Beslut från IVO anmälan allvarligt missförhållande Nytida – 2017-07-01 till 2017-09-30
Anmälan

Beslut

Kängurun i xxxxx kommun
Anmälare: Ambea kvalitetsutvecklare
Anmälningsdatum: 2017-07
Dnr 8.1.2-xxxxx/201-3
Anmälan gäller brister i integritetsskydd

Beslutsdatum:

Berglunda i Eksjö kommun
Anmälare: Ambea kvalitetsutvecklare
Anmälningsdatum: 2017-08
Dnr 8.1.2-29272/2017-3
Anmälan gäller brister i omsorg

Beslutsdatum: 2017-08-21
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte
att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.
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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 som
lämnas till verksamheterna. Dessutom finns möjligheten att kontakta vår Kundombudsman för att få
hjälp kring synpunkter och klagomål.
Fyra anmälningar om enskilda klagomål eller fel
i vården gjordes under tredje kvartalet 2017, varav
samtliga för Vardaga.

Enskilda klagomål anmälda till IVO
Anmälningar
% per belagd plats

Antal anmälningar
8

0,140

7

0,120

6

0,100

5

0,080

4

0,060

3

0,040

2

0,020

1

0,000

0
Q1 - 2016
Nytida

Q1 - 2017

Q2 - 2016

Nytida % av belagda platser

Vardaga

Q2 - 2017

Q3 - 2016

Q3 - 2017

0,000

Vardaga % av belagda platser

Vardaga – Beslut från IVO enskilda klagomål och anmälan om fel i vården – 2017-07-01 till 2017-09-30
Enhet

Tillsyn enligt lagrum

Beslut

Kristallgården i Stockholms stad

Klagomål från närstående. Yttrande till IVO senast
den 18 augusti 2017.

Beslutsdatum:
Dnr: 8.2-26044/2017-3

Villa Agadir i Lidingö stad

Klagomål från närstående avseende hälso- och
sjukvården. Yttrande till IVO senast den 18 september
2017.

Beslutsdatum:
Dnr: 8.2-28628/2017-4

Rosengården i Enköping

Anonymt klagomål avseende vård och omsorg samt
chefer. Yttrande till IVO senast den 30 oktober 2017.

Beslutsdatum:
Dnr: 8.5-32555/2017-1

Krusmyntan i Tyresö kommun

Klagomål från närstående avseende hälso- och
sjukvården. Yttrande till IVO senast den 31 oktober
2017.

Dnr: 8.2-33961/2017-3
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Inspektionens för vård och omsorgs (IVO) verksamhetstillsyner
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under tredje kvartalet 2017
genomfört 17 tillsyner/inspektioner i våra verksamheter, varav två i
Vardagas äldreomsorg och 13 i Nytida för verksamheter där barn och
ungdomar vistas.

Verksamhetstillsyner genomförda av IVO
Tillsyner
% per belagd plats

Antal tillsyner
18

0,50

16
0,40

14
12

0,30

10
8

0,20

6
4

0,10

2
0

0
Q1 - 2016
Nytida

Q1 - 2017
Nytida % av belagda platser

Q2 - 2016
Vardaga

Q2 - 2017

Q3 - 2016

Q3 - 2017

Vardaga % av belagda platser
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Nytida – Beslut från IVOs verksamhetstillsyner – 2017-07-01 till 2017-09-30
Enhet

Tillsyn enligt lagrum

Beslut

Blichers skola/HVB

Föranmäld inspektion den 5 september 2017.

Beslutsdatum: 2017-10-02
Dnr: 8.4.2-5603/2017-3
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar
ärendet.

Fammarp HVB i Halmstad

Föranmäld inspektion den 11 maj 2017.

Beslutsdatum: 2017-07-05
Dnr: 8.4.2-11152/2017-17
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar
ärendet.

Trädvägens GB i Lödöse

Föranmäld inspektion den 28 september 2017.

BBeslutsdatum:
Dnr: 8.5-20344/2017-1

Tutemo i Hagfors

Oanmäld inspektion den 30 maj 2017.

Beslutsdatum: 2017-08-10
Dnr: 8.4.2-856/2017-4
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar
ärendet.

Traneberg i Hagfors

Oanmäld inspektion den 30 maj 2017.

Beslutsdatum: 2017-08-10
Dnr: 8.4.2-20769/2017-3
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar
ärendet.

Hamngatan i Lilla Edet

Oanmäld inspektion den 13 juni 2017.

Beslutsdatum: 2017-08-14
Dnr: 8.4.2-12245/2017-9
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar
ärendet.

Texavägen och Berget i Taberg, Jönköping

Föranmäld inspektion den 24 oktober 2017.

Beslutsdatum:
Dnr: 8.4.2-30265/2017-1
Dnr: 8.4.2-22351/2017

Nytida Ungstöd ÖPV Östersund

Föranmäld inspektion den 22 mars 2017.

Beslutsdatum: 2017-09-18
Dnr: 8.5-9277/2017-10
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kräver
att barn inte skrivs in i verksamheten innan IVO
meddelat verksamheten tillstånd.

Nytida Ungstöd Mälardalen
träningslägenheter i Eskilstuna

Föranmäld inspektion den 23 mars 2017.

Beslutsdatum: 2017-09-18
Dnr: 8.5-11335/2017-9
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kräver att
- Personer under 18 år inte tas emot i stödboendet Eskilstuna samt att pågående
placeringar av personer under 18 år avslutas
innan den 2 oktober 2017
- Säkerställa att det inte skrivs in några barn i
verksamheten så länge verksamheten saknar
tillstånd för verksamheten

Nytida Ungstöd Mälardalen
träningslägenheter i Örebro

Föranmäld inspektion den 23 mars 2017.

Beslutsdatum: 2017-09-18
Dnr: 8.5-11331/2017-14
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kräver att
- Personer under 18 år inte tas emot i stödboendet Örebro samt att pågående placeringar av personer under 18 år avslutas innan den
2 oktober 2017
- Säkerställa att det inte skrivs in några barn i
verksamheten så länge verksamheten saknar
tillstånd för verksamheten

Villa Haglösa i Trelleborg

Oanmäld inspektion den 30 augusti 2017.

Beslutsdatum: 2017-09-25
Dnr: 8.4.2-28840/2017-6
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar
ärendet.
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Enhet

Tillsyn enligt lagrum

Beslut

Solängens träningsboende i Hammenhög

Oanmäld inspektion den 6 september 2017.

Beslutsdatum: 2017-10-03
Dnr: 8.4.2-28844/2017-6
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar
ärendet.

Fristad HVB i Borås

Föranmäld inspektion den 30 september 2017.

Beslutsdatum: 2017-10-06
Dnr: 8.4.2-16519/2017-9
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar
ärendet.

Vardaga – Beslut från IVOs verksamhetstillsyner – 2017-07-01 till 2017-09-30
Enhet

Tillsyn enligt lagrum

Beslut

Broby Gård i Täby kommun

Oanmäld inspektion den 6 juli 2017.

Beslutsdatum:
Dnr: 8.5 – 11464/2017-3

Granbommens äldreboende i
Uppsala kommun

Föranmäld inspektion den 25 oktober, med syfte att
följa upp anmälan Lex Maria från hösten 2016.

Beslutsdatum:
Dnr: 8.5 – 30312/2017-2

Evenemangsgatan 21
Box 1565
171 29 Solna
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vardaga.se
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