Nyhetsbrev – april 2014

Chefsdag 20 mars på
Träcentrum i Nässjö
Träffen på Träcentrum den 20 mars
inleddes av senior Inge Werner som
välkomnade de cirka 60 deltagarna till
samverkansdagen genom att beskriva sina
erfarenheter från kontakten med vård och
omsorg på sjukhus och på ”Änglaberg”.
Han beskriver att han är välkommen dit
men tackar vänligt men bestämt nej till
detta….
Annette Nilsson från Sveriges Kommuner
och landsting SKL inspirerade sedan
deltagarna till att tänka till om vad vi kan
göra för att skapa ett ”Bättre liv för våra
sköra äldre” i Sverige (omkring 300 000
personer) Diskussioner fördes i mindre
grupper om vad som gjorts hittills, vad vi
är stolta över att vi gjort så här långt och
framförallt hur vi ska sprida detta vidare
och åstadkomma en kulturförändring
med nya levnadsmönster.

Foto: Lena Andersson

Läs mer på sidorna 2-3

www.lj.se/esther
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Chefsdag 20 mars, forts
Lite goda exempel under dagen:
Ett av våra goda exempel på höglandet
berättade det tvärprofessionella
Hemtagningsteamet ”Trygg hemgång” i Nässjö
om. Här beskrevs deras teams intensiva
stödinsatser i ordinärt boende som kan erbjudas
äldre Nässjöbor under cirka tre veckor efter
sjukhusvistelse för att skapa trygghet och göra
en god, genomtänkt och mer långsiktig
planering av framtida insatser i hemmet.

Höglandssjukhusets nya ”Mobila Geriatriska
team” berättade sedan om deras
tvärprofessionella specialistteam som numera
har inskrivna patienter i alla sex kommunerna
på Höglandet.

Ytterligare ett exempel kom från Tranås där
representanter berättade om hur det ska prövas
en ny hemtjänstinsats vid namn ”Trygg
Hemgång” för äldre Tranåsbor efter t.ex.
sjukhusvistelse som ska kunna erbjudas ett par
dagar efter utskrivning. Detta för att möjliggöra
en säker hemgång och även här möjliggöra en
god och långsiktig planering av framtida
stödinsatser i hemmet för att minska risken för
återinskrivningar på sjukhuset.

Foto: Lena Andersson

Sävsjös Vårdcentral Bra Liv och Sävsjö
Kommuns hemsjukvård jobbar aktivt för att
minska onödiga återinskrivningar genom
systematiskt arbete med ”Fokuspatienter” som
remitteras från Höglandssjukhuset. Till exempel
genom uppföljande telefonsamtal inom tre dygn
efter utskrivningen alternativt hembesök.
Efter god middag blev det sedan dags för själva
verkstaden! Tillsammans jobbade vi gruppvis
vidare med vad vi kan lova Esther för
förändringar inför framtiden!
Foto: Lena Andersson

www.lj.se/esther

2

Nyhetsbrev – april 2014

Chefsdag 20 mars, forts
Här var det mest fruktsamma att vi alla från
olika yrkesprofessioner bidrar med vår lilla del
till helheten och tillsammans kan komma fram
till nya idéer och nya handlingssätt. Även
denna samverkansdagen kunde vi fylla en hel
sol med strålar av löften till Esther ….och
inte glömma att sätta datum på när vi ska ha
genomfört våra löften!

Så avslutade jag dagen med att fråga vår senior
Inge Werner om hur han tyckte att dagen varit:
”Det betyder mycket att jag får göra nytta trots
min höga ålder; 90 år. Även min lilla hustru
som lever i mitt hjärta talar genom mig till er
och det gör mig lycklig”.

Foto: Lena Andersson

Tack Inge och Ni andra!
Text: Åsa Skoglund, Tranås kommun
Foto: Lena Andersson

www.lj.se/esther
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Grattis Esther!
Den 31/3 firades det runt om på Höglandet!
Detta var dagen då Esther hade namnsdag och på många håll och kanter inom såväl kommunal
verksamhet som inom primär- och slutenvård uppmärksammade man Esther lite extra den här
måndagen. Bland annat serverades Estherbakelser inom alla kommunala boenden, till alla
patienter på sjukhuset och till matkunder runt om i hemmen.

Här är några av
Esther-bakelserna
som serverades
31 mars!

På Ekebogården i Vetlanda kommun anordnades
bland annat Estherfest med uppträde och femkamp
för de boende och personalen.
En uppskattad eftermiddag som även lockade
Vetlanda posten att uppmärksamma det hela.

Kunder i hemtjänsten, Vetlanda
kommun fick Estherbakelse
och information den 31 mars.

Insänt av Samida Garibovic, Esthercoach,
Vetlanda kommun
www.lj.se/esther
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Grattis Esther, forts
I Tranås firades dagen även på tisdagen då
kommunens Esthercoacher var inbjudna till
seniorcentralen för att berätta mer om Esther.

Kalender - 2014
April
29
Esther ledningsgrupp
Maj
14-15 Utvecklingskraft, Esther coach examen
22
Esther ledningsgrupp – sommarmöte
September
11
Esther café Nässjö-Tranås-Aneby-Ydre
Augusti
28
Esther ledningsgrupp

Det hela blev en trevlig stund med fika, Esthertipstävling och invigning av Tranås nya lilla
Estherhörna på seniorboendet Berget.

Oktober
1
FN säkerhetsdag för äldre
7
Esther strategidag - Träcentrum Nässjö
November
v 46 Psykiatri veckan
27
Esther ledningsgrupp
27
Esther café Eksjö-Vetlanda-Sävsjö

Årets upplaga av Esthers namnsdag blev väl
uppmärksammad tack vare alla aktiva
Esthercoacher och medarbetare runt om i våra
kommuner, primärvårdsområden och på
sjukhuset och dagen blev omnämnd i både
tidning och radio vilket förhoppningsvis hjälpte
till att sprida budskapet om Esther nätverk och
vårt ständiga arbete med att skapa en allt bättre
vård för Esther ytterligare.

Sprid gärna nyhetsbrevet och hör gärna av dig till
Nicoline Vackerberg (nicoline.vackerberg@lj.se)
med tips och texter till nyhetsbrevet.
Kontaktperson för Esther-nätverket är även Karin
Wahlström karin.wahlstrom@tranas.se

Jag vill passa på att tacka alla för en fantastiskt
väl genomförd dag för våra Esthrar!
Karin Wahlström
Samordnare Esther nätverk
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