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Sammanställning av inspektioner från Inspektionen för vård och omsorg med
anledning av covid-19
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har med anledning av den pågående smittspridningen
av covid-19 genomfört en riktad tillsynsinsats inom särskilda boenden, hemtjänst och bostäder
med särskild service enligt LSS. Inspektionerna sker i första ledet genom telefonintervju med
berörd sektionschef.
Information från IVO om inspektionerna:
”IVO har genomfört drygt 1 000 telefonintervjuer med särskilda boenden,
hemtjänstverksamheter och LSS-bostäder för vuxna, efter indikationer på att smittspridningen
varit stor inom just dessa verksamheter.
Syftet med tillsynen är bland annat att sprida kunskap mellan verksamheter, för att bidra till en
minskad smittspridning. 490 särskilda boenden för äldre, både privata och offentliga aktörer i
landets alla kommuner, har ingått i tillsynen. 388 hemtjänstverksamheter, både privata och
offentliga aktörer i landets alla kommuner, har ingått i tillsynen.
Urvalet av verksamheter gjordes utifrån risk (klagomål, anmälningar), geografi (för att nå alla
kommuner), verksamhetstyp samt driftsform (offentlig eller privat). IVO kommer även att
genomföra en fördjupad tillsyn i de verksamheter där tillsynen funnit allvarliga brister.”
Den 29 maj har IVO genomfört totalt 28 inspektioner i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens
verksamheter. I samtliga underrättelser om genomförd inspektion konstaterar IVO: ”De
uppgifter som framkommit vid intervjun föranleder inte IVO att vidta någon ytterligare
granskning av verksamheten”
Inspektioner har inom särskilt boende genomförts i följande sektioner (totalt 14
boenden):
 Apelrosen (HVO-2020-2292)
 Basen (HVO-2020-2290)
 Bellisgården (HVO-2020-2293)
 Fosietorp (HVO-2020-2291)
 Högsåkerringen (HVO-2020-2296)
 Lindesborgs gård (HVO-2020-2295)
 Lotsgården (HVO-2020-2294)
 Marietorp (HVO-2020-2146)
 Päronskogen (HVO-2020-2289)
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Rosenholm (HVO-2020-2145)
Soltofta (HVO-2020-2144)
Storskarven (HVO-2020-2143)
Styrkan (HVO-2020-2148)
Västergård (HVO-2020-2147)

Inspektioner har inom ordinärt boende genomförts i följande sektioner (totalt 14
sektioner):
 Borgmästargården (HVO-2020-2158)
 City (HVO-2020-2159)
 Gröndal (HVO-2020-2162)
 Gullviksborg (HVO-2020-2161)
 Limhamn C (HVO-2020-2456)
 Lindeborg (HVO-2020-2160)
 Möllevången (HVO-2020-2157)
 Ormvråken (HVO-2020-2230)
 Rosenvång (HVO-2020-2226)
 Rönnetorp (HVO-2020-2232)
 Segeberg (HVO-2020-2229)
 Slottstaden (HVO-2020-2227)
 Söderkulla (HVO-2020-2231)
 Ärtholmen (HVO-2020-2228)
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