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Årets prestation 2021
Backaviks äldreboende i Nödinge, Ale kommun tilldelas 2021 års pris för ”Årets
prestation inom äldrelivsbranschen” för sitt arbete med att involvera de boende i
rekryteringsprocessen av ny personal.
Motivering
Hyresgästerna på Backaviks äldreboende i Nödige har under de två senaste åren fått
möjlighet att vara delaktig i rekryteringsprocessen när ny personal skall anställas.
Representanter för de boende är med vid anställningsintervjuer och får möjlighet att
ställa frågor samt även vara med då chefer och de fackliga ombuden diskuterar hur
de upplevt de olika kandidaterna. Man har därigenom skapat ett reellt medinflytande
hos hyresgästerna för sin egen livssituation. SeniorVärlden ger priset för att det på ett
föredömligt sätt skickar signaler till de anställda om att de boende faktiskt är viktiga
och att det skapar verklig delaktighet på ett område som direkt påverkar de äldres
livskvalitet. Detta goda exempel manar också till efterföljelse av andra äldreboenden.
Prisutdelning
Priset utdelades av SeniorVärldens vice ordföranden Sören Runsteen i samband
med en pris ceremoni på Backaviks äldreboende den 8 mars 2022. Sektorchef Ebba
Gierlow, ordförande i socialnämnden Tyrone Hansson samt kommunikations enheten
och Ale-Kuriren var också på plats för att uppmärksamma utmärkelsen. Backaviks
äldreboende bjöd på kaffe och tårta till samtliga och det blev tillfälle till många goda
samtal om livskvalitet och medinflytande inom äldreomsorg.
Diplom och en prischeck överlämnades till enhetscheferna Agneta Lindell och Mina
Salfjord och en stor blomsterbukett till Gun-Britt Melén, 85, som bor på Backavik. Det
är Gunn-Britt som är med vid anställningsintervjuerna och för hyresgästernas talan
och således en av huvudpersonerna för utmärkelsen.
-

Jag trivs jättebra här på Backavik och vi har regelbundna möten där jag får
vara med och föra mina vänners talan. Personalen är väldigt lyhörda och
frågar mig vad jag tycker, det känns som att jag verkligen kan påverka på
riktigt, säger Gun-Britt Melén, 85.

-

" Vi på Backaviks känner både glädje och stolthet att få detta pris, att ha med
de äldre i rekrytering känns självklart! Delaktighet och möjlighet att påverka sin
vardag är grunden i vår Intraprenad. Hoppas fler äldreboende blir inspirerade
och tar efter!" säger enhetscheferna Agneta Lindell och Mina Salfjord.

-

Möjligheterna till liknande metod är inte enbart förbehållet intraprenader som
på Backaviks äldreboende. Det finns förutsättningar och möjligheter för alla
driftsformer att jobba på likande sätt. Det handlar om kreativitet, mod, känsla
och tillvaratagande all befintliga resurser. På toppen av det behövs också
duktiga chefer sådana som Mina och Agneta! Säger Verksamhetschef
särskilda boenden och hemsjukvård, Ann-Sofie Borg.

