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Arboga kommuns Vård och omsorg

• Alla chefer har blivit nollvisions ambassadörer 

• Utbildning i hur ska vi arbeta på vår enhet med skydds- och 
begränsningsåtgärder

• BPSD-utbildning till all personal 

• Låg affektivt bemötande utbildning för all personal

• Rutin och checklistor arbetades fram 

• SveDem säbo-modulen kvalitetsregister



Webbutbildning krav: nollvision, Demens ABC, 
Demens ABC plus
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Strömsborg

42 lägenheter
6 boendegrupper

2 sjuksköterskor
1 enhetschef
2 samordnare
48 omvårdnadspersonal
2 ”guldkant” aktivitetssamordnare
Arbetsterapeut och fysioterapeut kommer vid behov
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SveDem Säbo modul –start 

• Start Strömsborg år 2017
• Överblickbarhet  : 

 MMSE-test
 Samtycke
 Läkemedelsgenomgångar 
 Levnadsberättelser 
 Demens UNS 
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Arbete med SveDem säbo modul 

• Från att tro till att veta
• Årsresultat från registrering i SveDem
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Arbete med SveDem – rapport 

Årsrapport för enhetschefer (år 2018) 

2019-09-27 Förnamn Efternamn 7



Årsrapport för enhetschefer (år 2018)



Årsrapport till politiker/socialnämnden 
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Andel personer där individuella miljöanpassningar finns beskrivna i 
genomförandeplanen
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Förnamn Efternamn 13
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Information
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Samtycke
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Egenkontroll och uppföljning
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Vilka individuella Tvångs- , skydds- och /eller 
begränsningsåtgärder används 
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Fördelar med SveDem
• Verktyg 
• Läkemedelsgenomgångar 
• Teamarbete
• Demensdiagnos
• Minnestest
• Levnadsberättelser 
• Fokus på omvårdnadsindikatorer 
• Fokus på kvalitetsindikatorer
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• Svedem Säbo modul  på fler boenden i Arboga
• Fortsätt med teamarbete 
• Presentation av årsresultat
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