
Om jag hade haft ett pris att dela ut skulle jag vilja ge årets utmärkelse till Nytorps 
Äldreboende i Sollentuna, och jag vill att ni skall veta varför, ni två underbara 
människor som hjälpte mig som mest när jag hade kommit till vägs ände hemma med 
min demente make.  
 
Under hela detta corona året har jag varit så tacksam för att min man fick plats på 
Nytorp. Jag brukar säga till familj och vänner att min make får en värdig och vacker 
vård där. Personalens bemötande, deras inkännande omsorg, deras lugna 
professionella agerande, sjuksköterskans regelbundna kommunikation med mig och 
kanske den allra viktigaste för en god arbetsmiljö, chefen. Jag upplever Shila som en 
synlig och närvarande chef, hon tycks alltid vara tillgänglig för boende såväl som för 
oss anhöriga.  Hon har lyckats skapa en verksamhet där tillit känns och relationer 
byggs i en ständig pågående kommunikation.   
 
Ja, chefens roll är A och O. Shila är unik. Innan coronan kände jag mig alltid 
välkommen och delaktig på boendet. Men trots att jag under många månader inte 
kunnat komma in till min man så har denna känsla av kontakt och delaktighet funnits 
kvar.  
 
Jag har även tänkt mycket på min egen roll som anhörig.  Vi är ofta förtvivlade, vi 
kanske förnekar, vi klagar, hittar fel, vi kan lätt komma i fara för att göra chefer, 
sjuksköterskor och personal till måltavla för vår egen sorg och frustration. Jag är 
mycket medveten om den svåra process jag och andra går igenom när maken 
drabbas. 
 
Men jag hoppas med detta kunna sprida till er i kommunen, precis som jag sprider till 
släkt och vänner, en hyllest till min mans boende på Nytorps Äldreboende och till alla 
som varje dag ger honom ett respektfullt bemötande. 
 
Ni får gärna sprida vidare min hyllest till Shila och hennes team för en vacker vård 
under extrema förhållanden. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Nina Martinsson 
 
 


