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Kontinuitet och struktur - Rehab gör skillnad i det verksamhetsnära arbetet 

 

Södertälje kommun har tagit fram en rutin för bedömning och på Ljungbacken, Måsnaren och 

på Mariekällgården hittar vi ett härligt gäng arbetsterapeuter och sjukgymnaster som är högst 

delaktiga i den vårdpreventiva processen. Vi är en aktiv grupp som tar mycket ansvar säger 

Emelie, Britta och Anna. 

Framgångsfaktorer för vård- och omsorgsboendena är ett väl inarbetat team där det tas 

ansvar för att riskbedömning utförs, åtgärder sätts in och att dessa kontinuerligt följs upp. När 

det gäller riskbedömningen så har sjukgymnast/fysioterapeut ansvar för fall, sjuksköterskor 

för undernäring och ohälsa i munnen och arbetsterapeuten för trycksår. En uppdelning där 

varje kompetens kommer till sin rätt och där de tillsammans i det kollegiala lärandet kan 

erbjuda bästa möjliga vård för sina vårdtagare.  

Tillsammans med stöttande chefer och omvårdnadspersonal har de hittat en arbetsgång som 

synliggör risker, åtgärder och skapar engagemang och ansvarstagande. Vi ser nyttan av att 

utföra riskbedömningar och att det gör stor skillnad för våra äldre. Det är en stor drivkraft i att 

fortsätta säger Britta. 

Teamträffar är prioriterade och chefen hjälper till med bemanning på avdelningen så att 

omvårdnadspersonal och kontaktperson kan delta. De finns ett schema som sträcker sig 

månader framåt så att alla vet när och vem som ska riskbedömas och lyftas vid teamträff. 

Mötena varierar mellan 30 minuter till 2 timmar och hålls varje vecka eller varannan vecka. 

De utökade tiderna för teamträffar är just för att man sett att det blir mer sårbart att ha dem 

mer sällan. En vinst vid teamträffarna är att kunna arbeta direkt i registret vilket också 

synliggör processen på ett annat sätt. Emelie menar att det är en stor vinning i kunna klicka 

fram informationstexten i registret och att det ger en större tyngd i dialogen kring åtgärder 

utifrån risker som finns. Teamträffarna avslutas med en muntlig sammanfattning och att 

personöversikten från registret skrivs ut för att placeras in i SOL-pärmen. Vård- och 

omsorgspersonal och legitimerad personal dokumenterar och i Combine har de skapat 

grupper där de skickar ut meddelande kring att riskbedömning utförts, på vilken person och 
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vilka åtgärder som är planerade. Ett bra sätt att säkra att informationen når samtliga på flera 

olika sätt, säger Anna.  

  


