Äldreboende först i länet att få
prestigefylld kvalitetsstämpel

Medarbetarna på Bondbergets äldreboende visar upp sina diplom (bilden togs tidigare i
vår, innan coronaviruset gjorde det nödvändigt att hålla avstånd).
Bondbergets äldreboende på Ekhagen I Jönköping Skommun kan sedan en liten
tid tillbaka titulera sig som Stjärnmärkt. Utmärkelsen delas ut av Svenskt
Demenscentrum efter en omfattande utbildning inom demens, där
personcentrerad vård för de boende står i centrum.

– Vi är jättestolta över att kvalitetssäkra oss på det här sättet, det är en trygghet för våra
boende och personalen, men också för anhöriga, säger Karin Alm, enhetschef på
Bondbergets äldreboende. Vi har länge satsat på att ha välutbildad personal inom flera
områden, men nu får vi även en kvalitetsstämpel utifrån.
Solen skiner på Rosenlunds herrgård när medarbetarna på Bondbergets äldreboende tar
emot diplom för utförd utbildning inom demens. En utbildning som bestått av
webbutbildningar, reflektionstimmar i grupp och hemuppgifter – för att kunna ge bästa
möjliga demensvård.

Vård utan tvång och begränsningar
Susanne Aldenbrink är specialistundersköterska inom demens och har arbetat på
Bondbergets äldreboende sedan 2003. Våren 2019 utbildade hon sig till så kallad
Stjärninstruktör, för att sedan ta med sig kunskapen tillbaka hem till Bondberget och
utbilda sina kollegor i arbetssättet. All personal på boendets fyra enheter har nu fått gå
utbildningen.
– Den största utmaningen för mig är att få med alla kollegor på samma spår och i
samma tänk som mig. Det är klart att det blir mer jobb, men de flesta ser
utbildningstillfällena positivt, vi lär oss mer och kan bli ännu bättre i vårt dagliga arbete,
säger Susanne.
Syftet med utbildningen är att utveckla den personcentrerade vården. I praktiken innebär
det att möta den boendes egen önskan och behov och ge omvårdnad utifrån det.
Personalen får kunskap och verktyg för att kunna ge varje individ rätt vård.
– Nästa steg blir att följa upp att alla får rätt
vård på individnivå. Här behöver vi göra
punktinsatser. Vi arbetar för en demensvård
utan tvång och begränsningar, så kallad
nollvision. Nu vet vi hur vi ska arbeta – och
behöver följa upp att vi verkligen gör som
vi lovar, säger Karin.
På Bondbergets äldreboende har man sedan
länge satsat på välutbildad personal inom
demensområdet. Därför var mycket av
utbildningsmaterialet repetition av tidigare
utbildningar, vilket har varit till stor nytta
bland de nya rutinerna. Nytt är bland annat
att fyra nya aktivitetsombud arbetar för att
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personcentrera de boendes aktiviteter och att
arbeta efter en personlig checklista med fokus
diagnos och uppföljning för varje individ.

Fortsatt Stjärnmärkt
Bondbergets äldreboende är först i Jönköpings län att bli Stjärnmärkt. För att få
utmärkelsen, och dessutom få behålla den framöver, behöver minst 80 % av befintliga
medarbetare vara utbildade. Karin och Susanne menar att det nu är upp till bevis att

hålla kvar utmärkelsen – och därmed den stärkta tryggheten för de boende, personalen
och anhöriga.
Läs mer om utbildningsmodellen Stjärnmärkt av Svenskt demenscentrum:
Vad innebär Stjärnmärkt?

