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Teamarbete – Att tillsammans stärka det vårdpreventiva arbetet 

 

 

 

På Westerberg/Nissabogatan och Nissastrand i Halmstad hittar vi två av Attendos särskilda 

boende för äldre som består av 6 plan och 113 respektive 72 patienter.  

Efter att i våras sett över verksamheten kom man gemensamt fram till att det vårdpreventiva 

arbetet behövde ges mer utrymme och att det fanns ett stort behov av att öka möjligheten för 

det multiprofessionella teamet att mötas. Innan omtaget såg man att riskbedömningar 

utfördes, men uppföljningen varierade och arbetet upplevdes tungrott. I omtaget som har 

gjorts har det bland annat anställts fler sjuksköterskor och skapats ett rehab-team. 

Omvårdnadsmötena har fått en annan struktur och samtliga vet vad som förväntas inför 

mötet.  

Therese Persson, en av sjuksköterskorna på boendet berättar att det har varit ett intensivt 

tillsammansarbete med Senior alert sedan i våras och att de ser flera positiva effekter av 

detta. Bland annat samtalar de mer i teamet och lär av varandras erfarenheter och 

kompetenser. De har även haft utbildning i dokumentation och uppföljning vilket ytterligare 

stärker den vårdpreventiva processen. ”Alla vet var vi är nu och vart vi ska”, säger Therese. 

Dessutom ligger vi med hjälp av riskbedömningarna steget före, alla är mer delaktiga och det 

ger resultat för våra äldre. 

Varje tisdags hålls omvårdnadsmöten 1 gång/månad för respektive avdelning och tar cirka 

45 minuter. Då lyft 8-10 patienter och inför detta har samtliga patienter fått en ny vikttagning.   

Vilka är då den stora märkbara skillnaden efter omtaget? Therese med kollegor menar att 

det är ett stort fokus och en otrolig målmedvetenhet som ligger bakom deras 

framgångsfaktorer. Ett så intensivt förbättringsarbete att de till och med drömmer om Senior 

alert. De är rörande överens om att det är en härlig känsla att ligga i fas, det vill säga att alla 

deras patienter finns med i registret och har en aktuell riskbedömning. Det ger en helt annan 
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överblick, alla vet vem som ska göra vad och till när, vi utvärderar kontinuerligt och stärker 

tillsammans det vårdpreventiva arbetet. 

Westerbergsgatans vårdpreventiva arbete fortsätter med goda resultat och i kommande 

förbättringsarbete är planen att kunna få de digitala möjligheter som krävs för att dela skärm 

och direkt arbeta utifrån registrets samtliga steg vid omvårdnadsmöten.   

 

 


