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Inger
Moberg
–
Ålder: 53 år
Yrke: Enhetschef
Utbildning: Sjuksköterska med
specialisering i geriatrik och
rehabilitering, fil kand
i idrottsvetenskap
Kommun: Sunne
Anställningstid: 2 år

Kan jag som personal ge en annan person en meningsfull
vardag, så ger det någonting tillbaka till mig också. Det
blir en tillfredsställelse för båda.
Det säger Inger Moberg, enhetschef på ett särskilt boende inom äldreomsorgen. Hon ansvarar för sju arbetsgrupper som jobbar med personer med demenssjukdomar eller en psykiatrisk diagnos.
För henne är det viktigt att skapa möjligheter för personalen att utvecklas och tycka att det är stimulerande
att arbeta. Hon för gärna in nya sätt att arbeta och berättar att de har börjat jobba efter den pedagogiska modellen Marte Meo. Bland annat har de filmat sitt arbete
för att se vad som är bra i olika vårdsituationer.
– Det har varit jättemånga aha-upplevelser för personalen när de har sett hur de med sitt bemötande kan
få kunden att reagera.
Inger Moberg har tänkt söka EU-bidrag för att arbeta
vidare med modellen, men blev så ivrig att komma igång
att de redan har börjat. Hon berättar att undersköterskeelever har praktiserat i verksamheten under tiden de
har jobbat så här, och det som eleverna har lyft fram är
glädjen de upplever när vårdtagaren är med och deltar i
en aktivitet.
Inger började jobba inom vården som undersköterska
och mentalskötare innan hon utbildade sig till sjuksköterska. Efter det började hon inom äldreomsorgen och
fick rätt snabbt ett vikariat som avdelningsföreståndare.
– Jag har alltid tyckt om att jobba med människor,
så det är nog därför jag har hamnat där jag är. Att jag har
fått ledarjobb har varit tillfälligheter faktiskt.
I sin chefsroll strävar hon efter, även om de avgörande besluten är hennes, att alla ska vara delaktiga och ha
möjlighet att påverka.
– Det är också viktigt att vara lyhörd och kolla upp att
alla i arbetsgruppen har förstått vad vi har bestämt. Det
är ett jätteroligt jobb där jag får vara med och påverka
och utveckla.

