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Nyckeln till framgång – Kommunikation 

 

Jessica Winka och Ellenor Senbom arbetar som sjuksköterskor på Erikslundens 

demensboende i Boden och det märks väl hur stola de är över de framgångar de 

tillsammans i teamet har skapt för de äldre. De menar att Senior alert är ett lättarbetat och 

konkret instrument som ökar kunskaperna i teamet och ett allmänt engagemang och mycket 

hjärta gör arbetet både roligt och stimulerande.  

Nyckeln till framgångarna menar dem är kommunikation. Det ska finnas enkla 

kommunikationsvägar och som sjuksköterskor behöver vi vara en del av det goda 

omvårdnadsarbetet som sker på avdelningarna. Att vara synlig och aldrig glömma att detta 

är ett tillsammansarbete med målet att vi ska arbeta vårdpreventivt och att alla våra boenden 

ska få må bra och få den vård de är värda. Omvårdnadsprocessen är ständigt pågående dag 

som natt. Individens behov i centrum dygnet runt, säger Jessica Winka.  

Dagen börjar med morgonrapport där samtliga i teamet deltar. Denna görs muntligt och ger 

ett ypperligt tillfälle för samtliga att lyssna in nattpersonalens upplevelser för utvärdering av 

åtgärder och behov av nya åtgärder. Vård- och omsorgspersonalen har en planeringbok där 

man lätt får en översikt om vad som händer och behöver utföras under dagen. Tillsammans 

med en HSL-pärm där man hittar rondanteckningar, information från rehab, 

bakgrundsinformation och insatta åtgärder i punktform tar de tillsammans sig an dagen. 

Vi är noga med att inte sätta in för många åtgärder åt gången vid risk. Det underlättar 

utvärderingarna och ger en tydligare bild av vad som faktiskt ger effekt. Åtgärderna blir 

synliga och diskuteras i teamet och det finns alltid nära till dialog och frågor. Närstående är 

en naturlig del i teamet och informeras kontinuerligt om risker och åtgärder.  

I förbättringsarbete som har utförts på boendet har de bland annat ökat tiderna för 

teamträffar till varannan vecka och i kommunikationen som förs får man också in underlag 

för vilka områden som behöver stärkas. Detta görs sedan genom interna utbildningstillfällen. 

Mer utbildning för teamet ger en god cirkel för allt men ger även inspiration, engagemang 
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och ansvar. Ja, kunskap ger ansvar säger Ellenor Senbom. Utbildningen som startade upp 

hösten handlade om trycksår och vi kunde direkt se ett ökat fokus och en större förståelse för 

hur vi tillsammans kan stärka den vårdpreventiva processen. 

Nästa steg för Erikslundens demensboende är att lyfta sina resultat utifrån data i registret 

mer regelbundet. En sporre för fortsatt arbete och boost utifrån våra mål. 

 

 


