Esthers släktträff 2021
Esther och fågeln Fenix – vi ger luft under vingarna till
den kunskap och erfarenhet om äldre som fötts ur pandemin!
Från ett pågående arbete med omställningen till en nära och samordnad vård och omsorg tar
utvecklingen för och med äldre ny fart efter pandemins elddop. Den 21 oktober möts vi än en gång för
att få kunskap, inspiration och goda exempel att ta med oss in i vårt lokala, regionala och nationella arbete.
När och var?
Konferensen genomförs digitalt den 21 oktober kl 09.00-16:30.
Länk skickas till anmälda ca 1 vecka före konferensen.
Incheckning från kl 08.45.
Vem är bjuden?
Förutom Esther själv – närstående, vård- och omsorgspersonal i
olika funktioner och på olika nivåer, chefer eller beslutsfattare.
Släktträffen vänder sig till alla som bryr sig om äldres hälsa.
Hur anmäler jag mig?
Anmälan görs på den här länken: Till anmälningssidan
Har du frågor om konferensen?
Då kan du kontakta oss på estherkonferens2021@regionorebrolan.se.

Konferensen arrangeras av Region Örebro län
i samverkan med länets kommuner och sponsras av
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Program Esthers släktträff 21 oktober 2021
08:45

Digital incheckning
Deltagarna ansluter till konferensen via den länk som
skickats ut ca 1 vecka före konferensen.

09.00

Konferensstart – välkomna!
Moderatorer Magdalena Johansson, medicinskt
ansvarig sjuksköterska, Kumla kommun och
Perola Sundin, projektledare Närsjukvårdsteam
Örebro

09.10

Välkomna till Örebro och Örebro län
Landshövding Maria Larsson

09.20

Esthers släktträff – det årliga kalaset
Maj och Nicoline ger oss en historisk inramning.
Maj Rom, projektledare, SKR och Nicoline Vackerberg,
verksamhetsutvecklare, Qulturum Region Jönköpings län

09.30

Nära vård efter Corona – nya insikter?
Pandemin har ställt många frågor inom hälso- och sjukvården på sin spets. Nu pratar många om hur vården av
äldre behöver stärkas, och vad som är viktigt att förbättra. Vad visste vi redan innan, vilka lärdomar är nya och
hur ser vi till att hålla fokus efter pandemin och inte bara falla tillbaka i gamla hjulspår? Hör Anna Nergårdh,
tidigare regeringens utredare av god och nära vård, berätta utifrån sitt perspektiv och utredningens förslag.

09.50

Hur fortsätter dagen?
Moderatorer Magdalena & Per-Ola

10:00

Fika
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10:30 Två parallella digitala rum

Rum 1 – Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande samt rehabiliterande
Hälsofrämjande vanor bland äldre – har hemtjänsten en roll att spela?
Nestor FoU-center har undersökt hemtjänstens utmaningar och
resurser för att arbeta för att främja äldre personers hälsa och
välmående. Äldre personer med hemtjänst har ofta en utmanande
hälsosituation, vilket blivit särskilt tydligt under pandemin. Våra
resultat visar på betydelsen av synen på hemtjänst, kompetenser
inom hemtjänst och organisatoriska förutsättningar.
Karin Johansson och Karin Högstedt, Nestor FoU-center, Stockholms län
En jämlik tillgång till rehabilitering – vad har pandemin lärt oss och hur går vi vidare?
Utmaningen att möta äldre personers behov av rehabilitering var stor redan före pandemin.
Nu finns en rehabiliteringsskuld som är kostsam för både individ och samhälle. Personcentrerad
och kunskapsbaserad rehabilitering kommer att bli än mer viktig i pandemins spår. Det är dags
för en kraftsamling för en jämlik tillgång till rehabilitering, men hur gör vi det?
Ida Kåhlin, filosofie doktor i Äldre och åldrande samt förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter
Lokalt arbete med rehabilitering Covid-19 ur två primärvårdsperspektiv – vårdcentral och kommun
Region Örebro läns arbete i samverkan med länets kommuner. Ett uppdrag att på kort tid ta fram
förslag på hur uppföljning och rehabilitering på bästa sätt kan erbjudas personer med långvariga
symtom efter Covid-19. Ola Lennbom, distriktsläkare, Skebäcks vårdcentral/Hälsovalsenheten och
Helena Tholin, verksamhetsutvecklare, Hälsovalsenheten
Vi försökte tidigt uppmärksamma behovet av att fånga upp restsymtom hos
de äldre patienterna som haft Covid-19. Hör om vårt resultat, erfarenheter
och svårigheter. Magdalena Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
och Therese Börjesson, medicinskt ansvarig för rehabilitering, Kumla kommun
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Rum 2 – Teknik/digitalisering
Äldre och välfärdsteknik
SKR Kompetenscenter välfärdsteknik erbjuder under projekttiden
2020-2022 alla kommuner stöd att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med välfärdsteknik. Syftet är att med digitala lösningar
öka äldres trygghet och självständighet, stärka kvaliteten och
effektiviteten i verksamheterna och attrahera fler att arbeta inom
äldreomsorgen för att möta de demografiska utmaningarna.
Eva Sahlén, samordnare/expert, Kompetenscenter välfärdsteknik, SKR
Innovationer inom VälTel 2.0
Presentation av arbeten och resultat inom Interregprojektet VälTel 2.0 där vi bland annat
arbetar med behov och förutsättningar för informationsutbyte mellan region och kommun,
att digitalisera kostregistrering inom äldreomsorgen och verktyg för stöd vid implementering
av ny teknologi i vård och omsorg.
Helle Sörensen, projekt- och utvecklingsledare samt huvudprojektledare
VälTel 2.0, Östersunds kommun
Modellkommun
Leva livet med teknikens möjlighet
Eija Häman Aktell, avdelningschef Vård och omsorg, Skellefteå kommun
Utmaningar och förutsättningar i glesbygd, en del av lösningen är
distansöverbryggande teknik. Vi gör ett digitalt studiebesök.
Aina Bleikvassli, e-samordnare Övertorneå kommun

12:00

Lunch
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13:00

Om konsten att se runt hörnen i hälsolabyrinten
Covid-19 har lärt oss förstå att information om hälsa och
sjukvård är en stor pedagogisk utmaning. Är jag sjuk eller har
jag en förvånad kropp? Är jag påverkad av en naturlig livskris
eller lider jag av psykisk ohälsa?
Peter Wallén, föreläsare och leg sjukgymnast med lång
erfarenhet som verksamhetschef inom primärvård
Pensionärsorganisationernas förebyggande och
hälsofrämjande arbete för äldre
Vad pensionärsorganisationerna arbetar med i det hälsoförebyggande/
hälsofrämjande för äldre. Hur har dessa aktiviteter stöttat äldre under Covid-tiden,
och hur jobbar vi vidare?
Margareta Jansson, PRO i Örebro
Behovet av en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner
Louise är huvudsekreterare i Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i
kommuner. Hon kommer att berätta om nuläget i utredningen och inriktningen på arbetet med de förslag
som ska lämnas senast den 30 juni 2022. Läs mer på www.sou.gov.se/aldreomsorg
Louise Andersson, huvudsekreterare för utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk
kompetens i kommuner (S2020:16)

14:00

Fika

P
R
O
G
R
A
M

14:30

Två parallella digitala rum
Rum 1 – Kompetens
Jämförande kartläggning av äldreomsorgen i Norden
Vi har jämfört äldreomsorgens struktur, organisation och
innehåll i Sverige, Danmark, Finland och Norge. I en europeisk
kontext ser vi stora likheter mellan länderna när det gäller
ambitionsnivå, insatsformer och utmaningar. Vi har också
identifierat särskilda områden där det behövs mer kunskap för
att bidra till lärande och utveckling i äldreomsorgen
Kerstin Gunnarsson, analytiker, Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys

”Trygga kompetensen för en god och nära vård – en länsgemensam
kompetensförsörjningsplan i Örebro län”
Vi beskriver vårt strategiska arbete med kompetensförsörjning tillsammans med
länets kommuner, för att trygga kompetensen för en god och nära vård för äldre.
Sara Norén och Anna Bergemalm, projektledare för ”Trygga kompetensen
för en God och nära vård – En länsgemensam kompetensförsörjningsplan,
Välfärd och folkhälsa Region Örebro län”

Hur använder vi den enskilde äldres kompetens?
”Jag vet ju hur det är att vara jag, och jag vill jobba tillsammans.” Om
att ta tillvara på äldres kompetens som en resurs i samhället i stort
och i den egna vården och omsorgen.
Kristina Luhr, distriktssköterska, PhD och utvecklingsledare
Välfärd och folkhälsa, Region Örebro län
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Rum 2 – Hälso- och sjukvård i hemmet
Hälso- och sjukvård i hemmet är ett nytt begrepp – vi behöver ge
det ett innehåll. Kan vi ta med oss lärdomar från pandemin?
Omställningen till god och nära vård syftar till att vården ska uppfattas som
nära och lätt tillgänglig för patienten. Att ge vård i hemmet är ett sätt att ge
vården nära. Vilka möjligheter och utmaningar kan vi se med hälso- och
sjukvård i hemmet? Irene Nilsson-Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen
En gemensam målbild för nära vård i Örebro län
Ta del av Örebro läns arbete med en gemensam målbild för omställningen till nära vård och hur vi arbetat
med ett användardrivet perspektiv trots pandemin. Malin Duckert Ek, Välfärd och folkhälsa Region Örebro län
Lärdomar från pandemin – goda exempel på nya arbetssätt och samverkan region/kommun
 Mobilt arbete – en närmare hälso- och sjukvård för den sköra äldre genom mobilitet och förstärkt
samverkan, Perola Sundin, projektledare Närsjukvårdsteam Örebro
 Lokal samverkan mellan kommun och vårdcentralen – fördelarna med den goda
samverkan kring hemsjukvård vi har etablerat. Här är vårdsamordnaren en länk
mellan sjuksköterskan i kommunen och läkaren på vårdcentralen. Per Eriksson,
distriktsläkare och Siham Kanat Blomkvist, sjuksköterska/vårdsamordnare Tybble
VC samt Anita Holmsten, sjuksköterska hemsjukvård Örebro kommun
 Lärande, påfyllning och kunskapsutbyte över professions- och huvudmannagränser
Pandemin satte fokus på behovet av en plattform för diskussion och information för
läkare med uppdrag inom den kommunala hemsjukvården i Örebro län. Ett forum
skapades och i kölvattnet uppdagades att fler professioner hade samma behov. Kan
visionen om ett tvärprofessionellt hemsjukvårdsnätverk bli en realitet? Madelene
Andersson, medicinsk rådgivare Välfärd och folkhälsa, Region Örebro län
16:10

Avslutning
Konferensen sammanfattas och stafettpinnen överlämnas till 2022 års
arrangörer av Esthers släktträff. Moderatorer Magdalena & Per-Ola

16:30

Konferensen slutar
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