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Ansvarskänsla utifrån kundens perspektiv ökar patientsäkerheten 

 

Framgångsfaktorer finns det gott om och struktur och möjlighet att träffas i teamet 

regelbundet är en förutsättning för Ektorp i Nacka med sina 10 enheter.  

En inarbetat struktur, är en fungerande struktur säger Caroline Kumhala, 

verksamhetschef sedan två år tillbaka. Varje vecka har respektive enhet avsatt 30 

minuter för Senior alert. Något som är lika självklart som att matvagnen hämtas ett 

visst klockslag. Träffarna är alltid multiprofessionella och med hjälp av att koppla upp 

sig på större skärm, blir hela teamet mer delaktigt. ”Därmed kan vi kapa 

tvåstegsraketen med att först arbeta på blanketter och sedan in i registret”, säger 

Caroline. Det skapar helt enkelt ett moment mindre samtidigt som det ökar 

förståelsen i den vårdpreventiva processen.   

Det är rehab som ansvarar för vad som ska göras på mötena dvs. vem ska få en ny 

riskbedömning, vilka åtgärder ska sättas in och vilka åtgärder behöver vi utvärdera. 

Ett PDSA-hjul som ständigt hålls levande och där temarbetet blir nära varje dag. 

Ledningen är enig om att det väcker en stor ansvarskänsla utifrån kundens 

perspektiv och ökar patientsäkerheten.  

Även här har vård- och omsorgspersonalen behörighet till HSL-journalen och 

samtliga åtgärder ska in i genomförandeplanen. Något som kunnat utvärderas som 

en stor framgångsfaktor. Alla vet vad som ska göras och när det ska göras.  

Sabina Westman som är tf. biträdande chef lyfter temarbetet som fantastiskt bra och 

menar att det krävs att man har en grundstruktur i alla lägen, men speciellt då 

boendet är så stort. Det skapar stabilitet och ett verksamhetsnära arbetssätt istället 

för att Senior alert blir personbundet. Det finns många vinster med det arbetssätt som 

tagits fram och oavsett om det tillkommer kollegor, vikarier och timanställda eller om 

kollegor ger sig av mot nya äventyr så har vi alltid en stabil och god grund att luta oss 

tillbaka på. En grund där vi alla tillsammans är lika viktiga för våra kunders bästa.  


