Plats
för bild

Välkommen till
Esther coach
internat steg 2,
2017

1. Vad är viktigt för Esther? Vad är bäst
för Esther?

Kundfokus
Plats
för bild

Att leverera en tjänst som är genuint
personcentrerad är en enorm utmaning som bara
kan övervinnas med engagemang från alla partner
inklusive den det gäller
Carlbom Vackerberg 2014
Inspiration av GREENHALGH, T., HUMPHREY, C. & WOODARD, F. 2011. User
involvement in health care, Chichester, John Wiley & Sons, Ltd.

Välkommen bollplank

Introduktion bollplank

Introduktion nya deltagare och ”gamla”

VI:
Camilla Johansson, Vårdenhetschef
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering
Höglandssjukhuset Eksjö

Håkan Karlsson, Undersköterska avd
Arbetsplats: Medicin- och geriatrikkliniken
Höglandssjukhuset Eksjö
Stefan Frisk, Ssk psykiatri
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering
Höglandssjukhuset Eksjö
Anita Rusevska, Undersköterska
Arbetsplats: Hemtjänst Nässjö kommun
Elisabet Lind, Kvalitetsutvecklare
Arbetsplats: Sociala avdelningen Aneby Kommun
Annica Lindström, Kvalitetshandläggare
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering
Höglandssjukhuset Eksjö
Nicoline Vackerberg, Verksamhetsutvecklare
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion /
Qulturum

Conny Israelsson, Verksamhetsutvecklare
Arbetsplats: Tranås Kommun
Helena Ramde, Samordnare Hemtjänst
Arbetsplats: Aneby Kommun
Malin Hammarborg, sjuksköterska
Arbetsplats: Hemsjukvården, Nässjö kommun
Yvonne Wahlström, Undersköterska
Arbetsplats: Vetlanda kommun
Helen Edgarsson,Undersköterska
Arbetsplats: Vetlanda kommun
Samida Garibovic,Undersköterska
Arbetsplats: Vetlanda kommun

Marie Winald Karlström,
Esther bollplank
Johan Thureson
Esther bollplank
Henrik
Esther bollplank

Nätverksinternat - Esther förbättringscoacher steg 2

Vi träffas för att tillsammans följa upp årets händelser i Esther nätverk
och planera för nya spännande uppgifter och utmaningar
Utöver uppföljning och planering är internatet också ett viktigt tillfälle
att dela erfarenheter, inspirera och fylla på med kraft och nya kunskaper
för att vidareutvecklas i sin roll som Esther förbättringscoach Steg 2.
Esther förbättringscoacher steg 2 har funnits sedan 2009 och sammanlagt
är vi idag ca20 st som har i uppdrag att tillsammans bära Esthers vision
vidare och ge stöd till team inom Esther-nätverket som driver
utvecklingsarbete.
Vi ska också aktivt ansvar för att vidareutveckla Esthernätverket och
utbildningen av Esther förbättringscoacher steg 1.

Era förväntningar, behov och
bidrag….

Preliminärt program..
Dag 1

Dag 2

09:00 Start med fika
09:30 Introduktion ink. presentationer
10:00 SM/VM coaching – walk and talk
11:00 Kundflöden & processkartläggning

Frukost
08:00 Forts ansvarsfördelning aktiviteter 2018
Fika
10:00 IT-lösningar för Esther
11.00 Exempel från coacher (Tranås och) Nässjö

12:00 Lunch
13:00 Personcentrering & IBIC och Esther 2,0
15.00 Fika och reflektioner
16.00 Start årshjul 2018
17:00 Summering
19:30 Middag
Kvällsaktivitet

12:00 Lunch
13:00 Utbyte av lokal samordning coacher
14.00 Reflektionstid och summering
15:00 Fika och avslut
Plocka samman

Test: Esther kärna ?
1.Vad är viktigt för Esther? Vad är bäst för
Esther?
2.Vilka behöver samverka för att det ska
uppnås?
3.Vilka förbättringar behöver då göras?

Esther – en pedagogisk stjärna
Jag har fastnat för Esther främst på grund av
den starka pedagogiska effekten. Det är lätt
och befriande fritt från ”management-tugg”
att ställa
sig frågor såsom:
”Vem är min Esther?”
”Vad är mest värdefullt för henne?” och
”Vad kan jag – ensam och i samspel med andra
– göra för att hon ska få det så bra som
möjligt?”
Bengt Nordström,Ekonomistyrningsverket 2014

Övriga utvärderingar finns att hämta
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=35862

Vad är bäst för ESTHER ?
Esthers åsikter( HUR konkret)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att allt funkar när jag kommer hem
Behovsanpassa
Bra hälsa, sol och frisk luft
Samma personal = trygghet
Läser på om mig
Sova
Att barnen har det bra
Information
Förtroende
Bemötande, lugn och vänligt
Integritet
Glada miner, sällskap, värme,
lyhördhet, förståelse
Trygghet
Någon som pushar
Hjälpsamhet
Följa mina rutiner
Att få känna att jag betyder något,
att jag är viktig.
Att bli sedd
Att lyssna på mig

Politikers åsikter ( VAD, abstrakt)
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Trygghet, säker vård, inte falla
mellan stolarna.
Se behovet
Öka kunskapen hos personalen
Förbättra arbetsmiljön, minska
stress och administration = mer tid
till omvårdnaden.
Bättre samverkan kommun/region
Esther finns med i regionens
budget-Esther är omnämnd
Patienten i fokus
Esther är alla individer i samhället
som ingår i den sociala
omvårdnaden.
Bestämmanderätt.
Delaktighet
Goda levnadsvillkor
Personifierad vård
Helheten
Bemötande är A och O.

Dags för coaching samtal - SM-VM
• Bilda grupper om 3 personer
• Håll coaching samtal utifrån korten ni fått – Walk
and Talk
• En av er är resursdetektiv, lyssnar aktivt och ger
feedback efter avslutad coaching
• Byt med varandra så alla får göra alla övningarna
• Avsluta med att ta varsitt foto på något som kan
symbolisera det som varit framgångar 2017 och
det som är vidare utmaningar/steg.
Skicka fotot till 070-2948087 alt mail elisabet.lind@aneby.se

Symboler för coacher 2017……

En symbol för allt vårt
samarbete i olika
grenar – funktioner,
blir till en stark
gemensam stam.

Avslutat kurs - Att
vara chef i
framtidens vård med
sikte på ett
personcentrerat
paradigm

Mitten av 2017 var
jag på väg ner under
ytan. Nu är jag på
väg upp över ytan
och ser framåt igen

När vi lyckas
strunta i att försöka
"nå ner" till Esther
och istället vänder
blicken uppåt, så
kan vi växa nerifrån
och upp och på så
sätt bli starka. Varje
Esther behöver
stark, personal
kring sig.

Trots att vägen framåt
ganska ofta är krokig
och lång så tar man sig
sakta men säkert
framåt

symboliserar det
som ger styrka i
vardagen

Se separat bilaga
kring aktiviteter
och ansvar
217/2018….

Dec Jan
Nov

Feb

Okt

Mars
Aktiviteter

Sep

April

Aug

Maj
Jul Jun

Bra denna gång & önskemål 2018
Arbetsgrupp för
internat 2018:
Camilla J, Jessica B,
Stefan F, Anita R,
Yvonne W och
Carina L, samt
bollplank

Tack för
denna
gång!!

