
Motiveringar kvalitetspriset 2020 

Äldrenämndens kvalitetspris 2020 har tilldelats  

 

Anna Ekberg och Gunilla Karlsson 

 

Anna och Gunilla förebygger aktivt ohälsa för den som har kognitiv svikt. De är skickliga på att 

samverka då de är i ständig kontakt med primärvården, anhöriga, enhetschefer och patienter samt 

handleder undersköterskor i svåra situationer. Detta gör att de ofta kan förebygga svårigheter och 

hjälpa den som har kognitiv svikt samtidigt som anhöriga känner sig trygga. Anna och Gunilla är 

väldigt omtyckta och goda ambassadörer för Karlskrona kommun.  

 

Andrapris i äldrenämndens kvalitetspris 2020 har tilldelats  

 

Christina Malmberg Friberg, Susanne Borg och Sara Eliasson 

 

Christina och Susanne har visat ett stort engagemang och drivkraft kring fallförebyggande arbete för 

seniora invånare i Karlskrona. Med stöd av fysioterapeuten Sara Eliasson startade de upp för två år 

sedan upp balansträning i syfte att förhindra fall - en mycket lyckad satsning som lett till att många 

seniorer fått en ökad funktionsförmåga, ett större intresse av att leva ett aktivt liv och en bättre 

livskvalitet. Arbetet med balansträningen visar på att ett gott samarbete mellan olika professioner 

med små medel kan leda till ett stort resultat. De är goda föredömen för hela förvaltningen. 

 

Tredjepris i äldrenämndens kvalitetspris 2020 har tilldelats  

 

Jämjö träffpunkt 

Personalen på Jämjö träffpunkt gör ett fantastiskt arbete och har ett helhjärtat engagemang för 

seniorerna i Jämjö. De är omtänksamma, hjälpsamma och hittar på så mycket trevligt. De visar 

empati och ett genuint intresse för besökarna och kollar alltid av vilka som är på plats och hur alla 

mår. De är värda alla rosor som finns! 

Äldrenämndens hedersomnämnande 2020 har tilldelats 

Karlskronateamet 

Teamet utför ett mycket viktigt och värdefullt arbete. På ett flexibelt sätt och med hög kvalitet har 

de under pandemin arbetat med misstänkt och konstaterad covid-19-smitta i hela kommunen, både 

i ordinärt boende och särskilt boende. Teamet har med mod gått ut i ett arbete som ingen visste 

någonting om, när pandemin och dess effekter fortfarande var okända. Trots att det inte fanns några 

givna svar så har de gjort ett fantastiskt arbete, alltid med den enskilde individen i centrum. 

 

 

 

 

 


