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Greta, 88 år, talade till nya
Esthercoacher
- Många idéer har blötts och stötts under
Coachdagarna. Alla har funderat på vad
man kan göra för att förbättra för Esther;
och vad man kan göra för att arbetslaget
ska känna trivsel.
Så inledde Greta Krieg, 88 år sitt tal när hon
inledde avslutningen av utbildningen av
Esthercoacher 2014. Avslutningen hölls i
samband med konferensen Utvecklingskraft i
Huskvarna i mitten av maj.
Greta Krieg
Foto: Rolf Bardon

Greta Krieg är för dagen klädd i vacker
färgglad hatt och sjal, som urtypen för
invånaren/ omsorgstagaren/ patienten Esther,
strålade av energi och engagemang framför
deltagarna. Greta Krieg har varit med som
coach under utbildningen och gång på gång
påmint om hur Esther vill ha det.

Lång erfarenhet
Greta Krieg är hemmahörande i Vetlanda. Där
har hon arbetat med administration i
barnomsorgen och tidigare, på 60-talet, arbetat
med äldre i de dåvarande ålderdomshemmen.
Greta har också varit landstingspolitiker och
allmänt aktiv på många sätt.

- Det är viktigt att all personal är lyhörd och
lyssnar på vad Esther vill, betonade hon. Det
är också viktigt att planera för förändringar
och följa med sin tid. Vi måste alla vara öppna
för förändringar.

25 nya
Esthercoacher

Läs mer på sid 2

Susanne – ny
kusin till Esther i
Nederländerna
Läs mer på sid 3
www.lj.se/esther

Läs mer på sid 2

Hemteam Sävsjö
Esthercafé i
Sävsjö
Läs mer på sid 5
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Vi välkomnar 25 nya
Esthercoacher i vårt
nätverk!

Greta, 88 år, talade till nya
Esthercoacher, forts
- Jag blev tillfrågad av Vetlanda kommun om jag
ville vara med som invånare och coach vid
utbildningen av nya Esthercoacher, och det ville jag
gärna. Jag är intresserad av detta, säger hon.
- Jag är dock förvånad över att samarbetet mellan
landsting och kommunen inte fungerar bättre ännu.
Man har ju jobbat länge för att få till det. Det borde
kunna fungera bättre med all ny teknik som finns
idag.
Detta samarbete har också diskuterats under
coachutbildningen på ett bra sätt, tillägger Greta.

Nya Esthercoacher

Under utvecklingskrafts första dag förstärktes vårt
nätverk med 25 nya Esthercoacher. Greta Krieg
inledde med att poängtera vikten med oss coacher
och vilken roll vi har i att det skall bli bäst för
Esther. Esthercoacherna gjorde strålande
presentationer av sina första förbättringsarbeten och
teman som växte fram över vad som är bäst för
Esther är kommunikation, information, kontinuitet
och kvalitet.
Komplexa frågor som Esthercoacher lyckats bryta
ner till SMARTA mål som går att mäta och
dessutom kunnat påvisa förbättringar för Esther.
Greta Krieg

Bra att fråga oss
- Det är bra att vi äldre får komma in och ge vår
synvinkel, säger Greta och ser undertecknad skarpt i
ögonen. Vi vet hur vi vill ha vården och omsorgen!
Personalen har sin kunskap men inte lika bra
kunskap om hur vi vill ha det.
- Jag har kommit med min kritik, men det har inte
varit illa menat. De är mycket duktig personal!
Fem – sex år har Greta Krieg varit med som coach i
utbildningarna och vid Esthercaféer.
- Det har varit ett roligt hedersuppdrag, säger hon.
Plantskola för ledare
En annan något yngre coach, som stötta
Estherutbildningen under lång tid och som också
fanns med på avslutningsdagen, var Bertil Carlfors.
- Detta är en fantastiskt bra utbildning och jag har
sett människor förändras. Och ni fattar inte vilken
bra plantskola detta egentligen är för att få fram
kommande ledarskap! Och de som går utbildningen
får ett fantastiskt nätverk.
Text och bilder: Rolf Bardon
www.lj.se/esther

Läs gärna mer om deras goda exempel och bli
inspirerad:
http://plus.lj.se/info_files/infosida33592/forbattrings
forslag_esthercoacher_2014.pdf.
Esthercoachernas förbättringsarbeten visar på att vi
har mycket kvar att jobba med, exempelvis borde
det vara självklart att kontaktpersonerna har
förutsättningar att erbjuda kontinuitet och vid mötet
med Esther och att vi säkerställer att Esther får det
hon behöver oavsett om det gäller smärtlindring
eller nutrition. Först när Esther, hennes anhöriga
och vi som vårdgivare har rätt information vid rätt
tidpunkt har vi lyckats med vår kommunikation och
enligt Greta borde detta varit löst för länge sen! Så ta
det som en utmaning! För även om utbildningen är
klar är det nu det stora arbetet börjar! För att citera

våra bollplank Greta, Pia och Bertil när de
skriver i årsboken för Esthercoacher 2014;
”Ge aldrig upp förrän resultatet är synligt”
Text: Malin Johnsson
Esthercoach steg 2
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Nya Esthercoacher akuten
Nu har vi kommit till dagen då vi Esthercoacher
skall examineras och visa våra förbättringsarbeten
på utvecklingskraft 2014.

Välkommen Susanne –
Ny kusin till Esther i
Nederländerna

På förmiddagen fick vi lyssna till många intressanta
föreläsare inom olika områden, bland annat
patientresan och den fysiska miljöns betydelse för
patienterna.
Eftermiddagen började med att vår senior Greta
Krieg berättade om vad Esther betyder för henne.
Coacherna framförde sina förbättringsarbeten med
bland annat bildspel och posters. Det viktigaste som
kom fram var kommunikation, samverkan och att vi
alltid ska utgå från Esthers bästa.
Dagen avslutades med utdelning av diplom,
broscher och tröjor samt kaffe med tårta.
Nu är vi 25 stycken nya Esthercoacher fulla av
energi!
Text: Anette och Gunnie
Akuten Eksjö.

Studier visar lovande resultat för balansträning
hos äldre, såväl friska som personer med
benskörhet och Parkinsons sjukdom.
Prof. A. Ståhles forskargrupp har utvecklat en
balansträningsmodell baserad på vetenskapligt
framtagna principer för träning, balanskontroll
och åldrande. Det finns idag 4 olika träningsfilmer
på Youtube. Vi skickar med en. Sprid gärna länken
i era nätverk, bland pensionärsföreningar, senior
centralen, vårdcentralen m.fl.

”Ingenting är omöjligt”
Foto: Kajsa Radonich

I mitten av Maj hade vi förmånen att bli inbjudna till
Gouda i södra Holland för en föreläsning och
workshop i ett nystartat nätverk för personcentrerad
vård och omsorg, Esthers nyfödda kusin Suzanne.
På torsdagseftermiddagen flög Nicoline Vackerberg,
Anna Carlbom och jag till Amsterdam och blev
mötta av Erik Visser som är samordnare för
nätverket och ansvarig för vårt besök. Erik och hans
kollegor berättade att intresset för Esther var stort
och att vår utbildningsdag och att antalet anmälda
hade dubblats bara de sista dagarna!
På fredagsmorgonen befann vi oss i Zorgbelang
Zuid-Hollands lokaler i centrala Gouda.
Representanter från slutenvård, primärvård samt
social vård och omsorg var inbjudna, det var
representanter både från somatik, geriatrik och
psykiatri på plats i alla åldrar och flera olika
professioner. Rummet sjöd av entusiasm och glädje!

https://www.youtube.com/watch?v=3ryEj5Lz6go
www.lj.se/esther

Foto: Kajsa Radonich
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Välkommen Susanne – Ny kusin till
Esther i Nederländerna, forts
Efter ett förmiddagspass med introduktion till allt
det arbete vi hittills gjort och fortfarande gör i
Esthernätverket, bjöds vi på en god lunch på ett
närbeläget seniorboende. Vi återvände till
serveringen även på eftermiddagen men då för en
after-work tillsammans med boende och deras
familjer och vänner. Eftermiddagen ägnades åt
grupparbeten och diskussionsfrågor samt strategiskt
arbete för att komma i gång med nätverket Suzanne.
Lördagen spenderade vi på cykel i ett soligt och
vackert Holland efter en rundtur på stadens
ostmarknad.
På söndagen bjöds vi in till Nicolines föräldrar som
visade oss runt på det seniorboende i Rotterdam som
deras lägenhet är knutet till. Humanitas är ett företag
som driver senior- och särskilda boenden runt om i
Holland utifrån ett personcentrerat och familjärt
synsätt.
På boendet finns flera nivåer utifrån vårdbehov och
även satellitlägenheter i närbelägna hus. Samtliga
boende har tillgång till flera välutrustade
rekreationsrum (både fysisk, mental och estetisk
träning) samt stora gemensamma utrymmen med
restaurang, sällskapsrum och en stor trädgård med
både odlingar och djur.

Senare på förmiddagen fick vi en guidad
rundvandring på Humanitas senast öppnade boende i
Rotterdam där vi även fick möjlighet att ställa frågor
om företagets arbetssätt och värderingar.
På avdelningen för demensboende kunde vi njuta av
doften från en hemlagad kycklinggryta som stod och
puttrade på spisen i det gemensamma köket. Varje
avdelning ansvarar för sin egen hushållskassa och
personalen planerar tillsammans med de boende
veckans meny och inköp.
Det vi tar med oss från Humanitas är uttrycket
”use it or loose it” för att hålla de boende aktiva i så
stor utsträckning som möjligt, samt inställningen att
alltid säga ja till kundens önskemål (inom rimliga
gränser).
Innan hemfärd fick vi en guidad tur i Rotterdam av
Nicolines föräldrar som själva upplevde
bombningen av staden i maj 1940 och har sett
återuppbyggnaden och utvecklingen. En fantastiskt
givande resa som gav oss många intryck att bearbeta
och försöka förhålla sig till i det fortsatta
Estherarbetet.
Text: Kajsa Radonich

TIPS!
Maria Johansson, Utvecklingsledare Senior alert
tipsar om att berättelse med “goda exempel” från
olika verksamheter som har kommit igång med
Senior alert finns på nätet. Vi hoppas att detta kan ge
inspiration!
Följ länken:

Foto: Kajsa Radonich

www.lj.se/esther

http://plus.lj.se/infopage.jsf?childId=15554&no
deId=40330
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Hemteam Sävsjö
Patienter som efter skada eller sjukdom fått svårare
att klara av sitt vardagliga liv kan få ökat stöd och
träning i hemmet under en begränsad period (1-3
veckor) med avsikt att återigen bli självständiga och
känna sig trygga i sin bostad. När den perioden är
över görs en ny biståndsbedömning för att
tillsammans med patient och anhörig besluta om
fortsatta insatser.
Alla som bor i Sävsjö kommun, i områdena
Vrigstad, Rörvik eller Stockaryd och som är i
behov av stöd och träning efter sjukhusvistelse kan
erbjudas extra insatser i sitt eget hem av ett hemteam
fr.o.m. 14 april 2014.
Hemteamet utgörs av arbetsterapeut, sjukgymnast,
sjuksköterska och hemtjänstpersonal och de finns
tillhands under hela hemrehabtiden. Insatserna
varierar mellan 1-3 veckor och kontinuerliga
uppföljningar görs under perioden. Vid första
hembesöket görs också en bedömning av
hjälpmedelsbehov och bostadsanpassning.
I samband med hemkomsten från sjukhuset görs
besök av hemteamet. Då diskuteras målsättning med
insatserna och rehabiliteringen, där tyngdpunkten
kommer att läggas på att klara de vardagliga
sysslorna i hemmet. Arbetsterapeut och sjukgymnast
gör bedömningar av aktivitets- och
funktionsförmåga. Utifrån dessa bedömningar görs
ett individuellt träningsprogram som ska hjälpa till
att nå fram till de uppsatta målen.
Informationen finns på Esther hemsida:

Den 24/4 träffades vi i Allianskyrkan i Sävsjö för
Esthercafé.
Esthercafé är en återkommande mötesplats för
personal från både kommun och landsting och
naturligtvis även för Esther själv för att få
synpunkter och idéer om hur sammarbetet skall
kunna utvecklas mellan kommun och landsting som
kan bli en förbättring.
Karin Wahlström som är samordnare för Esther
nätverk höll i en presentation av nätverket för de
som är nya och naturligtvis även för dom som
behöver en påminnelse. Sedan lämnades ordet över
till Esthercoachen Majvor Skoog som inledde och
gick igenom dagordningen med flera intressanta
punkter och många olika personer som var med och
talade om hur man har gått till väga med olika
projekt i Sävsjö.
Två ”Esthrar” var särskilt inbjudna till
eftermiddagen och deras synpunkter var ett positivt
tillskott i den övriga gruppen som denna gången var
extra stor vilket var väldigt roligt.
Vi i Sävsjö är mycket glada för att det blev en så stor
uppslutning från olika verksamheter, på det viset får
man många nya tankar och kunna utbyta
erfarenheter med varandra. Det blev en god dialog i
rummet under eftermiddagen.

http://plus.lj.se/infopage.jsf?childId=19581&no
deId=31374#

Från vänster: Louise Zander, Esthercoach Sävsjö,
Madeleine Sjöstrand, anhörigsamordnare Sävsjö,
Majvor Skoog, Esthercoach Sävsjö
www.lj.se/esther
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Esthercafé i Sävsjö, forts
De två ”Esthrar” som var med från Sävsjö var
positiva till det samarbete som finns mellan
kommun och landsting men sa också att inget är så
bra utan att det kan bli ännu bättre. Aina, som den
ena damen hette, upplevde dock att hon alltid blev
bemött på ett bra sätt.

Vi ordnade en tipspromenad i närområdet runt
Åkersborg. Alla boende och anhöriga erbjöds att
delta. Klarade man inte av att gå själv så fick man
hjälp av personalen. Halvvägs på rundan erbjöds
blåbärssoppa till de som ville ha.

De olika projekt som vi i Sävsjö delade med oss av
var vårt arbete med anhörigstöd, hem-team,
uppsökande verksamhet, Bpsd, aktiv gemenskap och
Hälsogruppen. Kring dessa punkter fick vi bra
diskussioner och vi hoppas att deltagarna kan ta
med sig något från detta och ha nytta av i sitt eget
arbete.
Majvor tackade alla som kommit och som hade
framfört sina projekt och tyckte att det hade varit en
mycket trevlig och givande eftermiddag.
Text: Majvor Skoog
Esthercoach

Firande av Esthers
namnsdag

Foto: Carina Larsson, Esthercoach

Efter avslutad promenad fikade vi med
hembakat tillsammans. Vid fikat gick vi igenom de
rätta svaren och lottade ut vinster. Alla fick ett
diplom och en medalj. Träffen avslutades med
allsång och ytterligare kluriga frågor!
Text: Carina Larsson, Esthercoach

Medicinsk vårdenhet E

Åkersborg, Nässjö
Jag skulle vilja berätta för er om hur vi på Åkersborg
firade Esthers namnsdag den 31/3!
På Åkersborg är det några stycken som går en
Esthercoachutbildning. De genomför just nu ett
förbättringsarbete som går ut på att öka
utevistelsetiden för de som bor hos oss. Som ett led i
det arbetet så genomförde vi på Esthers namnsdag
"Estherjoggen".

Här är en bild från Mona Ottosson, vårdenhetschef
medicinsk vårdenhet E från Esthers namnsdag för att
visa hur de uppmärksammade sina patienter den
dagen. Varje patient fick en ros och ett
namnsdagskort vid sin säng denna dag.

Foto: Carina Larsson, Esthercoach
www.lj.se/esther

6

Nyhetsbrev – maj 2014

SIP-utbildning i Tranås

Kalender - 2014

Tisdagen den 6/5 anordnades, på uppdrag av
socialtjänsten i Tranås kommun, en utbildningsdag
som en del i den nationella satsningen för arbetet
med samordnad individuell plan (SIP).

September
11
Esther café Nässjö-Tranås-Aneby-Ydre

Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad
skyldighet i både HSL (3 f §) och SoL ( 2 kap. 7 §)
som innebär att huvudmännen tillsammans ska
upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när
den enskilde har behov av insatser från båda
huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet
mellan huvudmännen så att enskildas behov av
hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses.
Att känna till grunderna om SIP och hur man kan
använda det som verktyg för samverkan för personal
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst alltså en
skyldighet och därmed en viktig information som
behöver spridas till berörd personal.

Augusti
28
Esther ledningsgrupp
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

I Tranås gick inbjudan ut till berörd personal inom
socialtjänst, skola, primär- och slutenvård och det
blev en god spridning på de dryga 30 deltagarna.
Önskvärt hade varit en än större uppslutning men
spridningen över verksamhetsgränserna var ändock
god och dialogen under de två passen var
inspirerande och lärande.
Irene Josephson från FoUrum och Eva Carlsson
från landstinget är projektledare för SIP-arbetet i
länet och de som höll i dagen som stod av både
information om länsöverenskommelser, vägledning
för SIP, lokala rutiner etc. samt workshops med
fallbeskrivningar.
Målsättningen med dagen var att man som deltagare
skulle ha mer kunskap om innebörden av SIP och
när det ska användas vilket förhoppningsvis också
var resultatet.
Text: Karin Wahlström

www.lj.se/esther
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Nu kommer Change Day till Sverige!
I mars lanserades den nya webbplatsen changeday.se för att ta emot löften om hur vi kan
förändra svensk hälso- och sjukvård och omsorg.
Change Day syftar till att förbättra svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Det är en internationell
rörelse vars målsättning är att förverkliga den potential som finns i alla individer och grupper.
Engagemanget som finns hos såväl patient och profession som politiker, ska kanaliseras via
changeday.se och bli verklighet. Du lämnar ditt löfte om vad just du vill göra bättre på Change Day
Sveriges webbplats, changeday.se!
- Nu hoppas vi att vi ska få så många som möjligt av alla som på olika sätt berörs av hälso- och
sjukvården i landsting och regioner och inom omsorgen i landets kommuner att gå in på sidan och skriva
in vad de tänker göra. Vi vill helt enkelt att var och en ska avge ett eget löfte och tala om vad just han
eller hon tänker göra för att förändra och förbättra, säger Helena Conning, projektledare Change Day.
Att få känna sig delaktig i en positiv förändring direkt i sin egen vardag är stort. Att dessutom få se sina
egna idéer förverkligas är ännu större. Genom initiativet Change Day finns det nu möjlighet att
medverka till att genomföra en förändring. Alla löften samlas och kommer att på olika sätt följas upp
och presenteras från den 4 juni och framåt.
Personer, organisationer och företag kan hjälpa till genom att sprida idén om Change Day Sverige på
hemsidor, i nyhetsbrev och via sociala medier.
Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något.
Adress till webbplatsen: www.changeday.se
För mer information om Change Day i Storbritannien och Australien:
www.changeday.nhs.uk
www.changeday.com.au

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

www.lj.se/esther
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