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Sammanfattning uppföljningsrapport Storängens vårdboende 
 

Bakgrund och syfte 
I slutet av 2017 gjorde socialförvaltningen en uppföljning på Storängen 
och uppmärksammade allvarliga brister. Ansvar&Omsorg  
(A&O) presenterade en handlingsplan med många åtgärder. Under 2018 
samt början av 2019 har socialförvaltningen, vid flera olika tillfällen, 
följt upp åtgärderna i handlingsplanen. Socialförvaltningen träffade 
anhöriga och boende i maj 2018 för att höra deras synpunkter. 
Undertecknade har också besökt Gläntan och Tallgården i samband 
med renovering som skedde under våren och hösten 2018. 
Uppföljning har utöver detta skett i september och december 2018 samt 
möte med anhöriga och boende i februari 2019. En uppföljningsrapport 
skrevs i mars månad. 
 
Syftet med dessa uppföljningar har varit att följa upp verksamheten 
utifrån handlingsplanen, tillsyn av Inspektionen för Vård och 
Omsorg(IVO, se nedan) samt ev. klagomål/synpunkter som har 
inkommit under året. 
 
Tillsyn av IVO 
I mars 2018 månad genomförde IVO en oanmäld tillsyn på Storängen 
avseende verksamheten på natten. 
I sin rapport, daterad i september månad, ställde IVO krav på  
att bemanningen nattetid på Dalgården under rådande förhållanden inte 
kan understiga tre personal (det var då två personal som arbetade på 
natten), samt att A&O ska säkerställa att den enskilde som av något skäl 
inte kan öppna dörren till avdelningen vid behov och utan dröjsmål får 
hjälp med detta eller annat stöd den enskilde behöver. 
De ställde även krav på att bemanningen nattetid på Gläntan/Tallgården 
under rådande förhållanden inte kan understiga fyra personal (det var då 
två personal som arbetade på natten). IVO ställde krav på att det totalt 
ska finnas sju personal nattetid på Storängens vårdboende. 
 
Med anledning av IVO:s beslut har A&O utökat med en personal, en 
”löpare”, som främst är stationerad på Gläntan/Tallgården men även 
behjälplig på Dalgården. 
Under juni månad har kameror installerats i gemensamma utrymmen på 
Gläntan och Tallgården. 
 
A&O uppger, utifrån IVO:S kritik, att de dagtid alltid går ut med en 
boende om denne vill. De arbetar utifrån individens behov, 
personcentrerad vård. Kodlås finns på dörrarna till resp avdelning för 
att minimera fallolyckor då det finns en trapp i direkt anslutning till 
dörrarna. Koden har synliggjorts för de boende. 
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Bedömning 
Efter uppföljningen hösten 2017 när det framkom allvarliga brister har 
socialförvaltningen följt upp effekterna av förbättringsarbetet som 
gjorts. Uppföljning har skett med personal, chefer, boende och 
anhöriga. 
 
Bedömningen är att det under det senaste året, främst sedan hösten 
2018, har skett stora förbättringar i verksamheten. Detta bekräftas av 
personal och anhöriga. 
Bedömningen är att de brister som påtalades vid uppföljningen 2017 
har åtgärdats. Socialförvaltningen kommer under 2019, att i olika 
sammanhang ha kontakt med företrädare för verksamheten och följa  
nl.a. IVO:s återkoppling när det gäller nattbemanningen. 
 
Sammanfattande bedömning; Tillfredsställande/bra. 

 

Elisabeth Andersson 
sakkunnig 
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