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Askersunds kommun är bäst i Sve-
rige på att arbeta förebyggande med 
oönskad viktminskning hos boende 
inom kommunens äldreomsorg. Kva-
litetsregistret Senior alert presenterar 
resultatet där Örebroregionen toppar 
listan och är bäst i landet på förebyg-
gande arbete inom äldrevården, och 
där Askersund har ett toppresultat.

Det som skiljer Askersunds kommun från 

övriga kommuner i länet är att alla verk-

samheter följer planen för det förebyggande 

arbetet med riskbedömning, åtgärd och upp-

följning på ett mycket bra sätt. Askersund 

har korta uppföljningstider, och siffrorna för 

oönskad viktminskning, antal fall per per-

son, trycksår och ohälsa i munnen är låga. 

– Personalen inom vård och omsorg 

i Askersunds kommun gör ett fantastiskt 

arbete med Senior alert inom samtliga fem-

ton enheter, säger en glad och stolt Maria 

Ståhl, socialchef.

Enhetschef Veronica Wiberg, arbets-

terapeut Anne-Marie Larsson, och sjukskö-

terskan Sanaz Hellström på Norra Bergens 

äldreboende berättar om hur de arbetar 

och vad de tror att framgångsreceptet i 

Askersund är.

– Vi har en årsplanering för alla boen-

des riskbedömningar, det är så vi får till hela 

processen i Senior alert, berättar Veronica. 

Teamarbete och teamledning är andra 

framgångsfaktorer. När en ny brukare 

flyttar in gör personalen en riskbedömning 

och en viktkontroll. De registrerar också 

vätskeintag under några dygn. Utifrån risker 

och planerade åtgärder tar de fram en indi-

viduell hälsoplan.

– Vi har teamträffar med samtlig perso-

nal varje vecka, då stämmer vi av vår verk-

samhet och går igenom riskbedömningar 

och vilka åtgärder som kan behöva sättas in 

och vad bakgrunden är. Sjuksköterska och 

arbetsterapeut registrerar i Senior alert och 

uppföljningsdatum sätts ganska snart inpå 

för att se så att åtgärderna har kommit i 

gång, säger Veronica.

Teamledningen träffas en gång i måna-

den och tar gemensamt ansvar för att driva 

arbetet och checkar av att allt ligger i fas. 

– Det är teamarbete som gäller, det här 

är ingenting man kan göra ensam, påpekar 

Anne-Marie. I Askersund jobbar vi med hela 

processen. Vi har arbetat aktivt med det 

förebyggande arbetet de senaste åren, vi har 

varit uthålliga och ser nu resultatet.

På Norra Bergen finns enhetschef, 

sjuksköterskor och arbetsterapeut på 

samma arbetsplats, vilket är ganska unikt 

för Askersund. 

– Vi är ett tajt team som även lunchar 

ihop, det är lyxigt att jobba så nära chefen, 

säger Sanaz med ett leende.

– Vi har en öppen dialog och vi jobbar 

alla mot samma mål, att göra det så bra som 

möjligt för de som bor här. Alla behövs i det 

arbetet, säger Veronica.

Caroline Rehnberg, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, berättar att hon blivit kontak-

tad av andra kommuner som vill veta hur 

Askersunds kommun har arbetat för få till 

ett så bra fungerande arbetssätt och goda 

resultat. 

– Det är jätteroligt att vi kan bidra med 

våra erfarenheter.

– Vår personal är jätteduktig på att 

direkt meddela om något inte verkar stå 

rätt till. Ska jag ge något tips för ett bättre 

förebyggande arbete är det att ge feedback 

under arbetets gång. En bra uppföljning är 

också viktigt, säger Veronica.

– Ett positivt och glatt arbetsklimat gör 

jobbet lätt. Vi skrattar mycket här, konstate-

rar Veronica med ett leende.

Lena Larje

En demenssjukdom kommer inte ensam, 
och man är heller inte ensam om att bära 
den. Man ska inte behöva bära sjukdo-
men i tysthet. Anhöriga, vänner och be-
kanta kan göra mycket för personer som 
får diagnosen demens. Det finns mycket 
kunskap, råd och stöd att ta del av.

Svenskt Demenscentrum erbjuder 
utbildningen ”Demens ABC” för anhö-
riga. Det är en kostnadsfri webbaserad 
utbildning där korta filmer och bildspel 
varvas med tips och råd för svåra situa-
tioner: www.demenscentrum.se

På DemensSams webbplats kan man 
läsa mer om riktlinjer för utredning och 
vård/omsorg av personer med demens-
sjukdom: 
www.demenssamorebro.se

Till anhörigcafé är 
du som hjälper eller 
stöttar en person med 
demenssjukdom väl-
kommen. Du kommer 
ensam eller tillsam-
mans med den du stöttar. Hit kan du/
ni komma för att fika tillsammans och 
träffa andra i liknande situation. Det 
behövs ingen föranmälan, det är bara 
att komma när man har lust.

Tid: 1 juni kl. 15.00–17.00
Plats: Ängens dagverksamhet på 
Norra Bergens äldreboende, ingång vid 
huvudentrén.

Fler tider kommer i höst. På plats finns 
Maud Björke, demenssjuksköterska och 
Anne Marie Larsson, arbetsterapeut.

Välkommen till 
anhörigcafé!

Hjälp vid demens 

Toppresultat inom vård 
och omsorg i Askersunds 
kommun

Gångträning är en del i arbetet med att 
förebygga fallolyckor.

Sjuksköterskorna Anna-
Maria Hoepfner, Sanaz 
Hellström och arbetstera-
peuten Anne-Marie Larsson 
arbetar med hälsoplan och 
Senior alert registret.
Foto: Veronica Wiberg


