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Ökad teamsamverkan leder till positiva effekter. 
På Nytorps äldreboende i Sollentuna har personalen arbetat med att stärka arbetet 
med den vårdpreventiva processen som även gynnar teamet och teamsamverkan. 
Arbetet har gett positiva effekter på arbetsmiljön, ökad nöjdhet bland de äldre, stor 
minskning av fall och en minskning av lugnande medicinering till noll. 
 
 

Alla bidrar till förbättring 

På Nytorps äldre- och korttidsboende i Sollentuna vårdas äldre med demensdiagnos och 
psykogeriatriska sjukdomar. Genom teamsamverkan har samtliga professioner bidragit till att 
ha skapat ett tryggt liv för de äldre. Riskbedömningen görs vid inflyttning och minst två 
gånger per år med uppföljning minst två gånger per år samt vid behov. 
- Som legitimerad personal ser vi styrkan i att kunna komplettera varandra. Därför görs 
riskbedömningarna alltid tillsammans med vårdtagarens kontaktperson som känner den 
äldre bäst. Ett fantastiskt sätt att arbeta på då det stärker de åtgärder som behöver göras 
och skapar trygghet för våra äldre - sjukgymnast Arash Pournemat 
 

Teammöten 

Personalen har infört teammöten varje tisdag mellan kl. 13.00 och 14.00, när dag- och 
kvällspersonal möts för att diskutera och utvärdera insatta åtgärder utifrån risk.  
- Teammöten möjliggör att vi tillsammans uppmärksammar varandra på vad som är bäst för 
våra äldre - arbetsterapeut Sandra Amini. 
 
Inför varje möte uppdaterar alla yrkeskategorier sina journalanteckningar och senaste 
informationen diskuteras på mötet. Beroende av vilken personal som arbetar har alla 
kontaktpersoner möjlighet att framföra sina tankar varje tisdag. Teamet arbetar efter 
huvudrubrikerna i Senior alert och därifrån identifierar dem patientens problematik och utefter 
det sätter dem upp gemensamma mål som alla ska arbeta därefter. 
 

Ledarskap är viktigast  
Enligt sjuksköterskan Mersie Memedova är detta arbetssätt endast möjligt om personalen 
har en stöttande och uppmuntrande chef i spetsen. Chefen är delaktig och ser till att det 
praktisk är möjligt med både tid och utrymme samt deltagare. 
 

Temaveckor för utveckling 

Förutom teammöten har personalen även temaveckor som fokuserar på lokala rutiner om 
hur personal skall arbeta med patientsäkerhet. Det kan varje dag under en vecka handla om 
bemötande, avvikelser, kontaktmannaskap, måltider m.m. 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson för Nytorps äldreboende Sollentuna  
Shila Yasdani, verksamhetschef Nytorps äldreboende Shila.yasdani@solom.se   
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