Esther för mig betyder att se
personen ”bakom” dennes
behov och egenskaper.
/Anna-Sofie

För mig är Esther vilken person
som helst som söker vård, där
samverkan är viktig för Esthers
trygghet och hälsa. Delaktighet
bör vara en självklarhet.
/Oskar

Esthers behov i centrum.
Förbättringsarbeten för och i
samspel med Esther. Reflektera på
var vi lägger våra resurser så att
det gynnar Esther.

Att jobba metodiskt i mitt
vardagliga arbete med
Esthers bästa för ögonen.
/Håkan Staf

Esther betyder att få vara
delaktig i allt som rör hennes
vård, att få ta beslut själv.
Esther betyder att inte stå
själv/gemenskap.

Esther är drivkraften bakom
förbättringsarbetet
Lyssnar på Esther/se Esther
/Karin

Esther kan vara vem som helst
som har ett samverkansbehov.
Det viktigaste är att möta
Esther där hon är och lyssna på
vad hon vill.

Att skifta perspektiv att se
vården från Esthers synvinkel.
Att göra gott för Esther.

Att få känna delaktighet och
trygghet i den vård som
Esther behöver. Att Esther
får ha kvar sin värdighet i alla
situationer i vårdkedjan.

Vad betyder Esther för dig?

Esther betyder att se människan
jag har framför mig och att utefter
det hjälpa och ge den omsorg som
behövs! Ett nätverk för Esther!
/Barbro

Det betyder att jag har Esthers bästa för
ögonen, vidgar perspektivet. Att Esther känner
sig delaktig och känna trygghet i sin vård. Att vi i
vården tillsammans med Esther samverkar med
andra aktörer t.ex. kommun el socialtjänst.

Skapar bra förutsättningar
för Esther, (mig) att få god
vård.

Att Esther ska känna sig
delaktig, lyssnad på och känna
trygghet varje dag. /Christina
Hertzberg

I verksamheten och gruppen arbeta
med förbättringsarbete utifrån.
Esthers behov/önskemål med hjälp av
struktur, metoder och verktyg så att
målen kan uppnås och att veta att en
förändring inte bara varit en
förändring utan också en förbättring.

Att få den bästa möjliga
vård eller stöd utan att
Esther behöver vara kunnig
inom vården. /Hamid
Att vi arbetar med Esther som en del i laget.
Esther sitter på massor av kunskaper om just
sin specifika situation. Att vi alla, inklusive
Esther, samarbetar. Alla sitter på kunskaper,
styrkor och förmågor – vaska fram dem och
använd dem i förändringsarbeten. /Maria
Green

