
Program

Esthers digitala släktträff 2020

Välkommen till Esthers släktträff, en nationell konferens som vid 
detta tillfälle handlar om den äldres hälsa i gränslandet mellan 
olika vård- och omsorgsgivare. Tillsammans möjliggör vi en god, 
nära och trygg vård och omsorg – ett gott liv för Esther!

3 december 2020 
klockan 13.00-16.00

En kostnadsfri konferens 
Digitalt via Zoom

Länk till anmälan
Det går bra att en person 

anmäler sig och att fler sitter 
tillsammans som grupp, då får 

fler möjlighet att delta.

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=16717&CLEAR=yes&REGLINENO=6&REGLINEID=91061&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1


Moderator på dagens konferens är 
Ann-Marie Svensson, strateg Nära vård Västra Götalandsregionen

13.00 - 13.05  Inledning
  Lena Arvidsson, processledare Västra Götalandsregionen och  
  Jeanette Andersson, strateg Nära vård VästKom inleder konfe- 

 rensen om Esthers digitala släktträff.
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13.05 - 13.25  Läkarmedverkan i hemsjukvård
  Dag Norén kommer att presentera en studie där han har gran- 
  skat viktiga förutsättningar och olika strategier för att läkare  
  från regionen bättre ska kunna stödja hemsjukvården. Målet är  
  trygg och säker vård till de äldre utan onödiga sjukhusbesök.

Dag Norén har en lång erfarenhet från uppdrag som organisationskonsult, utvärderare och utredare 
i utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvård och omsorg. Han fokuserar särskilt på utvecklingen av 
samordnad vård och omsorg riktad till mer komplicerade patient- och brukargrupper, utifrån principer 
från tjänsteforskning/tjänstedesign som leder till mer personcentrerade samverkanslösningar. Dag har 
en bakgrund som ekonom (MBA), en Master i statskunskap samt är forskarutbildad.

13.25 - 13.35  Dialog i break-out rooms

13.35 - 13.45  Paus 10 min

13.45 - 14.05  Nya arbetssätt för vård och omsorg till äldre i    
 hemsjukvården 
 SKR har tagit initiativ till en sammanställning av nya arbetssätt  
 inom området vård och omsorg i hemmet till äldre. Hur långt  
 har spridningen i landet kommit? Vad kan vi lära av dem som  
 hunnit längst?  

Maj Rom och Kristina Malmsten, projektledare från Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) presenterar sammanställningen.

Det går att checka in digitalt via Zoom från 12.30
Länken till digitala Zoom skickas ut senast en vecka innan. 



14.05 - 14.15  Dialog i break-out rooms

14.15 - 14.30  FVM – Framtidens Vårdinformationsmiljö 
  Karl Fors presenterar Framtidens vårdinformationsmiljö, ett  
  samarbete mellan VGR, privata vårdgivare med avtal med VGR  
  samt de 49 kommunerna i Västra Götaland som i olika grad  
  kommer att använda Millennium. 

  Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinfor- 
  mationsmiljö som ska möta behov och krav i nutid och framtid.
 Karl Fors, Enhetschef Digital verksamhetsutveckling VästKom

14.30-14.40  Paus 10 min 

Nu fortsätter Esthers program i två spår

14.40 - 15.50  Föreläsningar med goda exempel i två spår med en 
  moderator i varje spår som håller i program samt frågor 

15.50 - 16.00  Avslut och Utvärdering i gemensamt spårEs
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Spår 1

14.40 - 15.00  Kraftens hus en social innovation av, för och med cancerberörda! 
  Pia Bredegård, patientföreträdare och Carina Mannefred, verksamhetsledare, Kraftens hus

Initiativet till Kraftens hus kommer från cancerdrabbade. I samverkan med patienter, Västra Götalandsregionen och andra sam-
hällsaktörer designades verksamheten för att ge socialt, emotionellt och praktiskt stöd till alla som känner sig berörda av cancer, 
både cancerdrabbade och närstående. Det är en fysisk mötesplats där människor och samhället resurser kan samverka för att 
bättre möta de cancerberörda behov. Det är en plats för aktiviteter, stöd och information för alla cancerberörda.

Spår 2

14.40 - 15.00  När ambulansen tar hjälp av mobila teamet på Östra kan 87 % få vård hemma 
  Maria Taranger, överläkare tf. Områdeschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Det mobila närsjukvårdsteamet knutet till Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har sedan 2019 arbetat tätt ihop med ambu-
lanssjukvården. När ambulans larmas ut till sköra äldre på boenden eller i eget hem önskar vi att ambulanssjuksköterskan ringer 
till mobila teamet för avstämning om bäst planering för patienten. Även primärvårdens läkare, patient eller närstående vilka 
tidigare haft hjälp från teamet kan ringa vid akuta frågeställningar. Under januari-augusti 2020 togs 520 akuta kontakter och 454 
patienter kunde vårdas kvar hemma, genom att mobila teamet från Östra sjukhuset ryckte ut.



Spår 1

15.00 - 15.20  Snabbare och närmare vård genom samverkan och ny teknik
  Maria Klingberg, projektledare Samverkande sjukvård och Maria Karlsson, vårdutvecklare Samverkande  
  sjukvård

Sjuksköterskor i hemsjukvården i kommuner i Fyrbodal larmas via en larmapp ut som första resurs vid Prio 1 larm, så kallade 
IVPA-uppdrag, ”I Väntan På  Ambulans”. Tack vare appen kan operatörer på SOS Alarm se var kommunsjuksköterskorna 
befinner sig och avgöra om de är närmare patienten än ambulansen. Kommunsjuksköterskorna har utrustats med larmtele-
foner med larmapp, medicinteknisk utrustning och läkemedel samt utbildats i akutvårdsinsatser.

15.20 - 15.30 Paus

Spår 2

15.00 - 15.20  Förebyggande team äldre, Töreboda
   Jennie Andersson, biståndshandläggare i kommunen Monica Wallenius, arbetsterapeut Närhälsans rehab  
  Katja Svensson, distriktssköterska Närhälsans vårdcentral

Presentation av ett arbetssätt där medarbetare från kommunen och Närhälsan möter Esther i ett tidigt skede med råd och 
stöd i vardagen för att bibehålla hälsa och självständighet. Förhållningssättet är aktiverande och personcentrerat. 

15.20 - 15.30 Paus
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Spår 1

15.30 - 15.50  Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA 
  Agneta Bergqvist, utvecklingsledare iKommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet och huvudinstruktör i  
  Första hjälpen till psykisk hälsa, NASP, Karolinska Institutet. Margit Ferm, socionom, MSc, aktiv inom   
  suicidpreventiv verksamhet i 25 år, tidigare förbundsordförande i Riksförbundet SPES, verksam genom   
  familjeföretaget Fermland, huvudinstruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, NASP, Karolinska Institutet.

Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem som kan förebyggas. Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp 
i livsfarliga situationer utan innebär ett långsiktigt arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. Det handlar om psykisk 
hälsa -ohälsa. Det handlar om att tidigt se varningssignaler. Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, är en bemötandeutbildning, 
hur man kan se tidiga varningssignaler och ger en strukturerad modell men också hur man kan agera i olika situationer.

Spår 2

15.30 - 15.50 Personcentrering i kommunal vård och omsorg 
  Theresa Larsen, analytiker, Göteborgsregionen FoU i Väst

Personcentrering har genomsyrat den nationella styrningen av vården och omsorgen under senare år, inte minst i omställningen 
till en mer nära vård. Theresa Larsen forskar om personcentrering i kommunal vård och omsorg och har bland annat kommit 
fram till att man i kommunerna anser sig arbeta personcentrerat men ofta använder andra begrepp för det. Dessutom behöver 
instrument utvecklas för att mäta om den vård och omsorg som ges i hemmet är personcentrerad då befintliga instrument är  
framtagna för slutenvården. 



After Work
Vi bjuder in till digitalt mingel 
i anslutning till konferensen kl. 16.15 – 17.15 

Ta med dig något att tugga på och dricka, så ses och hörs vi i en festlig 
digital avslappnad atmosfär med spännande diskussionsmöjligheter.

Minglet sker i samskapande med dig och dina önskemål.
Om vi blir en stor grupp delar vi in oss i break- outs rum för trevliga samtal i mindre 
grupper. Deltagarna bestämmer.

Berätta vad som ligger dig varmt om hjärtat eller lyssna bara. Det kan vara frågor, 
funderingar, byta erfarenheter med mera. Precis som en afterwork brukar vara men, 
nu i en digital miljö.

Värdpar för kvällens mingel är 
Nicoline Vackerberg Utvecklingsledare, Qulturum och 
Dorothy Jansson, Levande bibliotekEs
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