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Fullmatad
FoU-höst

Efter en ovanligt varm och 
vacker höst har mörkret 

börjat tränga sig på till slut. 
Hemmavid går värmeljusen åt 
i en strid ström och det känns 
mysigt att sitta inne och kura. 

I arbetet på ÄldreVäst är det dock 
inte läge att sitta och kura. Här rör 
vi oss fl itigt mellan olika aktiviteter, 
uppdrag och spännande möten. Jag 
har nog aldrig förut mött och arbetat 
ihop med så många olika professioner 
och företrädare som jag gjort sedan 
jag började på ÄldreVäst. Jag ser det 
som en stor förmån och glädje. Vad är 
då på gång? Ja, nu när jag har ordet så 
passar jag på att slå ett slag för några av 
de projekt och satsningar som jag själv 
är involverade i och känner varmt för (i 
kommande nyhetsbrev får mina kollegor 
samma chans). 

Närmast i tid ligger Kvalitetsmässan 
i Göteborg 8-10 november. Där är vi 
på ÄldreVäst medarrangör tillsammans 
med FoU i Väst/GR och Västra Göta-
landsregionen för utställningen Visst 
Funkar Det! Här kommer ett 40-tal 
projekt/verksamheter visa på lyckad 
samverkan mellan region och kommun. 
En mässa och utställning helt klart värt 
ett besök och i år är det dessutom fri 
entre´.  Läs mer på:

 www.vgregion.se/visstfunkardet.
En annan viktig satsning som Äldre-

Väst är med i är ReKo Sjuhärads plan för 
kompetenshöjning inom området ”Äldre 
75 plus”. Med fokus på det området i 
olika former av utbildningar är målet att 
höja kvaliteten ännu mer i vården för de 
allra äldsta. Denna patientgrupp har ofta 
ett stort vårdbehov och vårdas av många. 
För dem är det oerhört viktigt att vi kan 
samarbeta och har god kompetens. Vi 
nämner lite kort om detta projekt i det 
här nyhetsbrevet och nästa nummer blir 
det en längre artikel. 

Sist, men inte minst, något kort om 
mitt absoluta intresseområde – sår och 
sårläkning. Till våren 2006 har jag 
glädjen och förmånen att få dra igång 
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Ulrika Källman, 
tfn: 033-435 44 47,
0706-72 02 70, 
ulrika.kallman@hb.se

ytterligare en omgång av den tidigare så 
omtyckta kursen Sår och Sårläkning, 5p. 
Här har du som är sjuksköterska eller 
undersköterska chansen att fördjupa 
dina kunskaper i ämnet.

Men nog om mig och mitt. Detta 
nyhetsbrev är fullmatat med olika 
artiklar och notiser som ett tecken på att 
mycket är på gång hos oss på ÄldreVäst, 
höstmörkret till trots.

””

• Winqvist I, Hanson E (2005) Meningsfull vardag i 
särskilt boende. En litteraturöversikt.

• Ehrnlund L, Essedahl L, Süvari K & Karlsson P. 
(2005) Nå, blir det bättre om vi samverkar? Slutrapport 
från uvärderingen av Samrehab i Mark-Svenljunga.

• Winqvist I, Hanson E (2005) Efterlevandestöd för 
anhörigvårdare.

• Karlsson P-Å, Redberg P, Niemi  M & Nordström 
M (2005) Vad gör de som hjälper gamla i hemmet? En 
studie om arbetsorganisation, samverkan och kompetens 
i äldreomsorgen

Rapporterna fi nns att beställa här:
Tfn: 033-435 47 62,  e-post: aldrevast7h@hb.se , formu-
lär på hemsidan: www.aldrevast.hb se eller skriv ett brev: 
ÄldreVäst Sjuhärad,Högskolan i Borås, 501 90 Borås
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strumentet tillgängligt på ÄldreVäst 
Sjuhärads webbplats för de verksam-
heter som önskar använda det.

– Finessen med COAT är att man 
med  dess hjälp verkligen plockar fram 
de anhörigas situation och behov av 
hjälp och det är ett viktigt steg framåt. 
Tidigare har samhället defi nierat vilka 
behov de anhöriga har, med COAT förs 
istället en dialog mellan anhöriga och 
personal där man tillsammans kommer 
fram till hur man från samhällets sida 
bäst kan stötta de anhöriga – och 
det är en väldig skillnad, säger Len-
narth Johansson, områdesansvarig för 
nationell uppföljning och utvärdering 
inom anhörigfrågor på Äldreenheten, 
Socialstyrelsen.

Den 17 oktober släpptes ett helt nytt 
planeringsinstrument för anhörigstöd, 
fritt för användning i Sverige.

– Det fi nns stor potential i instru-
mentet och intresset från såväl 
nationellt som internationellt håll är 
stort, säger Elizabeth Hanson, en av 
forskarna i den svenska projektgrup-
pen.

ÄldreVäst Sjuhärad har i tidigare 
nyhetsbrev (Nr 1 och 3/2004) berät-
tat om den parallellstudie som har 
bedrivits i Sverige och England med 
syfte att ta fram ett vetenskapligt plane-
ringsinstrument för anhörigstöd, som 
fått namnet COAT (Carers´ Outcome 
Agreement Tool). Instrumentet med 
tillhörande stödplan har tagits fram 
av forskare vid ÄldreVäst Sjuhärad och 
universitetet i Sheffi eld, England, med 
stöd av Socialstyrelsen.

Pilottestat planeringsinstrument

Instrumentet har pilottestats i Sverige 
och England och sedan den 17 oktober  
2005 fi nns det färdiga planeringsin-

– Det färdiga instrumentet består av 
fyra frågeformulär, förklarar vårdfors-
karen Lennart Magnusson, projektle-
dare för COAT och universitetsadjunkt 
på Högskolan i Borås, och baseras på 
områden som har identifi erats som vik-
tiga av anhöriga som vårdare en närstå-
ende. Till varje område hör en stödplan 
för planering av åtgärder, uppföljning 
och utvärdering av den överenskomna 
hjälpen. En användarguide som vänder 
sig till de anhöriga och en manual som 
vänder sig till vård- och omsorgsperso-
nalen har också tagits fram.

 – Instrumentet har utvecklats och 
testats i konsultationer med anhöriga 
och vård- och omsorgspersonal. Det 
stora intresse och positiva gensvar 

COAT hjälper anhörigvårdare få
rätt hjälp och stöd i sitt vårdande

Elizabeth Hanson och Lennart Magnusson, två 
av forskarna bakom COAT, tror att instru-
mentet har stor potential såväl nationellt som 
internationellt.
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instrumentet fått från alla berörda 
grupper under projektets gång talar för 
att det fi nns en ökande vilja att möta 
anhörigvårdare där de är och att arbeta 
tillsammans med dem. COAT kan vara 
till stor nytta i ett sådant arbete, det är 
ett väldigt positivt sätt att jobba på, till-
lägger vårdforskaren Elizabeth Hanson, 
vetenskaplig ledare för COAT-projek-
tet och ÄldreVäst Sjuhärad.

Det internationella intresset för pla-
neringsinstrumentet är också stort.

– Vi hoppas komma igång inom 
kort med att testa instrumentet i 
Kanada, Skottland och möjligen även 
Japan, fortsätter hon. Materialet är 
redan översatt till franska av forskare i 
Quebec och de hoppas få pengar till att 
driva ett liknande projekt i Kanada som 
det vi gjort i Sverige och England. 

 Anhörigvårdare som experter

Både Elizabeth Hanson och Lennart 
Magnusson ser en stor potential i det 
framtagna instrumentet.

-Vi är, nationellt och internationellt, 
inne i ett paradigmskifte nu, där vi kan 
se att det blir allt vanligare och viktigare 
att individers behov tas tillvara på. Vi 
börjar se de anhöriga som experter 
som är viktiga samverkansparter till 
personal, säger de båda.

Rätt hjälp i rätt tid

Trots det saknas idag tjänster som 
är anpassade till individuella behov, 
menar de båda, och de hoppas på att 
COAT över tid ska leda till att det 
byggs upp ett varaktigt stöd till anhö-
rigvårdare.

– Stöd behöver inte alltid handla 
om mer pengar och resurser, det kan 
faktiskt handla om att få rätt hjälp i rätt 
tid, poängterar Elizabeth Hanson.

– COAT ligger långt fram när det 
gäller utveckling av metoder för stöd 
till anhöriga och det ska bli spännande 
att se vad som händer framöver, avslu-
tar Lennarth Johansson.

Del 1 av COAT:  Ett vetenskapligt instrumentet med tillhörande stödplan, 
manual och användarguide tas fram. Materialt fi nns att hämta hem kost-
nadsfritt på ÄldreVäst Sjuhärads webbplats: www.aldrevast.hb.se från och 
med 17 oktober 2005.
Det enda som krävs för att använda materialet är att man registrerar  sig 
på webbplatsen.

Planen för utvecklingen av instrumentet tar en av de mest framstående 
forskarna inom närståendestöd och äldrevård,  Mike Nolan, fram tillsammans 
med  forskare vid ÄldreVäst Sjuhärad och universitetet i Sheffi eld, England 
och med stöd av Socialstyrelsen.
Mike Nolan är professor vid Universitetet i Sheffi eld, England, samt gäst-
professor vid ÄldreVäst Sjuhärad och Högskolan i Borås,

COAT-studien bygger på tidigare arbeten som har gjorts vid ÄldreVäst 
Sjuhärad och Universitetet i Sheffi eld, enligt ÄldreVäst Sjuhäradsmodellen 
för brukarmedverkan. 

Del 2 av COAT: Består i att testa instrumentet över tid. I nuläget har sju 
kommuner i Sverige (Borås Stad, Limhamn-Bunkefl o, Varberg, Jönköping, 
Örebro, Uppvidinge och Härnösand) ansökt om medel från respektive läns-
styrelse för att genomföra pilottestet. Borås Stads medelsansökan uppgår 
till 280 000 kronor.

Planer fi nns också på att testa instrumentet i Kanada, Skottland och Japan.

COAT växer fram

Svensk och engelsk rapport om COAT-projektet

>> Den svenska rapporten från projektet fi nns att ladda ned eller beställa 
från Socialstyrelsen på www.sos.se under Publicerat.

>> En mer metodologiskt- och teoretiskt detaljerad engelsk ver-
sion av rapporten kommer inom kort. 
För mer information om den engelska rapporten, kontakta Elizabeth Hanson 
(se kontaktuppgifter nedan?
Rapporten är en sampublikation mellan University of Sheffi eld, School of 
Nursing, England, ÄldreVäst Sjuhärad och Socialstyrelsen.

För mer information om COAT, kontakta: 
Lennart Magnusson, projektledare,tfn: 0706-302 321eller e-post:
lennart.magnusson@hb.se
eller Elizabeth Hanson, vetenskaplig ledaretfn: 0703-61 48 46 eller e-post: 
elizabeth.hanson@hb.se
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Carita Brovall var projektsam-
ordnare för ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt som handlade om 
att ta fram ett mål- och policydoku-
ment för palliativ vård och vård i livets 
slutskede i Tranemo kommun. Det 
specie l la  med 
arbetet var att 
dokumentet 
framarbetades av 
en arbetsgrupp, 
b e s t å ende  a v 
såväl vård- och 
omsorgspersonal 
som representan-
ter från svenska 
kyrkan, pensio-
närs- och intres-
seorganisationer, 
forskare samt två 
anhöriga som 
vårdat sina makar 
i livets slutskede.

Checklista 

Arbetet resulterade i ett mål- och 
policydokument och en checklista 
utvecklad ur dokumentet. Dessutom 
rekommenderade arbetsgruppen att 
pilottesta utvärderingsdelen i mål- 
och policydokumentet i det dagliga 
vård- och omsorgsarbetet i Tranemo 
kommun.

– Checklistan kan man använda 
direkt i verksamheten, man  kan ha 

den med sig i ”bakfi ckan” för att se 
att man inte missat något men även 
för att utvärdera vilken vård den sjuke 
fi ck innan han eller hon avled, förklarar 
Carita Brovall.

I samband med att det nya lokala 
vårdprogrammet 
för palliativ vård 
ska introduceras 
för all vård- och 
omsorgspersonal 
i november börjar 
personalen också 
att arbeta utifrån 
checklistan; om än 
i en något omarbe-
tad version. 

Styrka i brukar-
nas medverkan

–  Ja g  o ch  t v å 
distriktssköterskor 
i  Tranemo har 
förkortat den lite, 

lagt till ett förord som förklarar att 
checklistan arbetats fram i samverkan 
mellan brukare, personal och forskare 
samt även lagt till ett dokument om 
den döendes rättigheter1, den stan-
dardiserade ESAS-skattningsskalan2 
av symtom som används i det lokala 
vårdprogrammet för palliativ vård samt 
ett observationsschema där personal 
kan registrera när på dygnet den sjuke 
har mest ont, sover dåligt o s v, berättar 

Carita Brovall och fortsätter:
– Jag känner en enorm glädje över 

att något som tagit så mycket tid, enga-
gemang och vilja från så många män-
niskor i slutändan verkligen kommer 
människor till godo rent praktiskt. Det 
fi nns en otrolig styrka i de dokument 
arbetsgruppen tog fram i och med att 
gruppens medlemmar representerar en 
så bred grupp. Jag upplever att vi fi ck 
ett mycket mer sammansatt perspektiv 
på frågan genom att arbeta efter en 
modell för brukarmedverkan än vi 
hade fått om gruppen enbart bestått 
av personal och forskare.

Ingen hyllvärmare

Elizabeth Hanson, som stått för den 
vetenskapliga vägledningen i projektet, 
är mycket positiv till att checklistan nu 
kommer att bli ett levande dokument 
i Tranemo.

– Arbetsgruppen poängterade kraft-
fullt hur viktigt det var att det arbete 
de gjorde inte skulle bli en hyllvärmare. 
Den modell för brukarmedverkan vi 
arbetade efter i detta projekt fungerade 
oerhört bra och därför känns det extra 
roligt och tillfredsställande att arbets-
gruppens önskan om att dokumentet 
skulle användas går i uppfyllelse.

Under oktober och november besö-
ker de två distriktssköterskorna i 
Tranemo alla enhetschefer och omvård-
nadspersonal i kommunen för att 

Forskning ger vardagsnytta 
i Tranemo

När forskning får praktisk nytta och kommer den lilla människan 
direkt till godo, då känns det extra bra. 

Det kan Carita Brovall, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
i Tranemo och Ulricehamns kommuner, skriva under på.

” Jag känner en enorm glädje 
över att något som tagit så mycket 
tid, engagemang och vilja från så 
många människor i slutändan 
verkligen kommer människor till 
godo rent praktiskt. Det fi nns en 
otrolig styrka i de dokument arbets-
gruppen tog fram i och med att 
gruppens medlemmar representerar 
en så bred grupp /.../ ”

 Carita Brovall
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implementera det lokala vårdprogram-
met och checklistan.

– Alla enhetschefer ska erbjudas 
information om hur materialet fung-
erar och ska användas, säger Carita 
Brovall.

Tryggt i Tranemo?

De som ingick i arbetsgruppen kommer 
också att erbjudas information om vad 
som blev av mål- och policyarbetet och 
hur man nu kommer att arbeta med det 
i ordinarie verksamhet.

– Jag tror på en öppenhet om vad 
vi inom vård och omsorg sysslar med. 
Mötet med brukarna innebär, för vår 
del, också en möjlighet att få ytterligare 
information om vilka frågor och räds-
lor äldre har kring palliativ vård. Vi får 
inte slå oss till ro nu och tycka att vi 
arbetar bra, utan självklart ska vi sträva 
efter en ständigt pågående utveckling, 
avslutar Carita Brovall.

– Kanske kan vi, genom att visa att 
brukarmedverkan i utvecklingsarbete 
faktiskt kan ha genomslagskraft, bidra 
till att de äldre känner att det är tryggt 
att bo i Tranemo där man har reella 
påverkansmöjligheter på sin situation. 

Fotnoter:
1 The declaration of Rights of the Dying
2 Bruera E et al. The Edmonton Symptom 
Assessment Scale

Rapport och checklista – så beställer du 

Rapporten från projektet går att beställa på www.aldrevast.hb.se 
under Rapporter.

Brovall C., Hanson E, Magnusson L., et 
al (2004) Mål och policy vid palliativ 
vård och vård i livets slutskede för 
äldre och deras närstående i Tranemo 
– ett gemensamt synsätt. 
ISBN: 91-85025-4

Vid frågor om checklistan, kontakta 
Carita Brovall, e-post: 
carita.brovall@tranemo.se

För vetenskapliga detaljer kring projektet,  kontkata Elizabeth Hanson, 
på e-post: elizabeth.hanson@hb.se eller mobil: 0703-61 48 46.

Brovall, C., Hanson, E., Magnusson, L., Gustafsson, G., Alexandersson, E., 
Alexandersson, S., Benjaminsson, A., Berg, Å., Blomqvist, A., Eriksson, I., Johansson, L., 
Lagerqvist, G., Lehtiranta, L., Lundgren, G., Skattberg, V., Sundqvist, N., Wernering, G.

MÅL OCH POLICY VID PALLIATIV 
VÅRD OCH VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE 
FÖR ÄLDRE OCH DERAS 
NÄRSTÅENDE I TRANEMO – 

ETT GEMENSAMT SYNSÄTT
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Carita Brovall.

På bild syns arbetsgruppen från Mål och policy vid palliativ vård och vård i livets slutskede för äldre 
och deras närstående i Tranemo (från väster bakre raden): Gunnel Lagerqvist, distriktssköterska, 
Anneli Benjaminsson, undersköterska, Göran Wernering, sjuksköterska, Åsa Berg, undersköter-
ska, Inger Eriksson, Svenska Kyrkan.Främre raden från vänster: Gunvor Lundgren, närstående, 
Nanny Sundqvist, Dalstorp PRO, Carita Brovall, samtalsledare och projektsamordnare (Äldre 
Väst Sjuhärad) Leni Johansson, enhetschef/biståndshandläggare, Lena Lehtiranta, Röda Korset.
Med i gruppen, men ej på bild, var också  Alice Blomqvist, närstående, Sven Alexandersson, PRO, 
Erik Alexandersson, SPF samt Vivan Skattberg, SPF.
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Gunnel Tenbrink, sjuksköterska på 
Heimdals vårdscentral i Borås,  är ny 
samordnare av temadagar för äldre. 
Temadagarna för 2006 inleds med en 
debattdag den 26 januari om äldres 
boende.

Vad handlar debattdagen om?
– Debattdagen har fokus på boendesi-
tuationen för äldre, efter önskemål från 
planeringsgruppen för temadagarna. 
”Är det verkligen billigare att ha omfat-
tande hemtjänst och/eller hemsjukvård 
mot plats på särskilt boende?” är en av 
frågorna planeringsgruppen vill disku-
tera med forskare, politiker, brukare 
och tillsynsmyndighet.

Hur ser upplägget för debattdagen 
ut?

– Det vetenskapliga perspektivet står 
professor Gerdt Sundström, professor 
Ingalill Rahm Hallberg, fi l Dr Monica 

Debattdag kring äldres boende
Nordström, doktorand Anna Dunér, 
doktorand Lennart Magnusson och fi l 
Dr Elizabeth Hanson för. Politiker från 
båda blocken belyser boendefrågan på 
ett nationellt plan, företrädare från 
de största pensionärsorganisationerna 
deltar också troligtvis både från lokal- 
och riksnivå och så kommer chefen 
för socialenheten på Länsstyrelsen i 
Västra Götaland, Bengt Andersson, att 
prata utifrån Länsstyrelsens roll som 
tillsynsmyndighet.

Dagen avslutas med en paneldebatt, 
där publiken kan ställa direkta frågor.

Det kommer att bli en ganska massiv 
dag, men vi kommer samtidigt att få ett 
brett perspektiv på denna mångfacet-
terade fråga.

Vad har du för förväntningar på 
dagen?

– Att dagen ska leda till givande dis-
kussioner och ökad insikt om de äldres 
boendesituation hos deltagarna och 
inte minst politiker och tjänstemän. Jag 
hoppas också att mötet mellan veten-
skap, politiker, brukare och tillsyns-
myndighet bidrar till att det blir enk-
lare för politiker och tjänstemän att ta 
tillvara på de mjuka frågeställningarna 
och sätta in vård- och omsorgsfrågor i 
ett ekonomiskt sammanhang.

Stiftelsen Fokus i Borås ger debatt-
dagen 50 000 kronor i stipendium, 
hur ska ni förvalta pengarna?

– Det är oerhört glädjande att vi fått 
dessa pengar, som gör det möjligt för 
oss att arrangera dagen utan deltagar-
avgift. Mat och dryck kommer man 
att få bekosta själv, men vi kommer att 
kunna subventionera priset för de äldre 
tack vare stipendiet.
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Ny start för utvärderingsverkstad
Vill du utvärdera ett projekt eller verksamhet? Våren 2006 startar ÄldreVäst 
Sjuhärad en ny omgång utvärderingsverkstäder. Verkstäderna vänder sig till 
personal inom kommunal och regional verksamhet samt personer inom 
frivillig- och intresseorganisationer.

Kort om metoden: Utvärderingsverkstad är ett sätt att få stöd för att 
genomföra utvärdering från planering till nyttogörande.

Utvärderingsverkstäderna hålls av 
Per-Åke Karlsson och Ritva Lidskog.

Välkommen till upptaktsmöte:
Datum: den 19 januari 2006
Tid; klockan 13:00-16:00 
Plats: Högskolan i Borås, sal E 408

Skicka din intresseanmälan, märkt med ”Utvärderingsverkstad” till 
e-postadress aldrevast7h@hb.se eller till postadress: 
Högskolan i Borås, ÄldreVäst Sjuhärad, 501 90 Borås. 
OBS! Senast den 12 januari 2006 vill vi ha din anmälan.
För mer information, kontakta Per-Åke Karlsson, tfn: 033-435 47 71. 

Gemensam kompetensutveckling 
för region- och kommunanställda
Vårdsamverkansorganet ReKo-Sjuhä-
rad vill ha hjälp av ÄldreVäst Sjuhärad 
att identifi era behovet av kompetens-
utveckling hos olika personalgrupper 
inom kommun, primärvård, och 
sjukhus i ReKo-Sjuhärads upptag-
ningsområde.

– Vårt uppdrag är att identifiera 
vilka områden 
och personal-
grupper som 
har behov av 
kompetensut-
veckling och 
vilket som är 
det bästa utbild-
ningskonceptet 
för respektive 
kompetensut-
vecklingsinsats, förklarar Ulrika Käll-
man (vänster bild), projektledare för 

Anmälningsblankett och 
information om de två tema-
dagarna fi nns på: www.aldre-
vast.hb.se under ”Kalenda-
rium” eller på http://reko.vgr.
se under ”Nyheter”In

fo
rm

at
io

n

ÄldreVäst Sjuhärad, som håller i upp-
draget från ÄldreVäst Sjuhärads sida 
tillsammans med projektledarkollegan 
Eva Höglund (höger bild).

En målsättning med ReKo-Sjuhärads 
satsning är att utbildningarna som 
ges ska vara gränsöverskridande och 
gärna bedrivas tillsammans region-

kommun.
–  Reg ion 

och kommun 
har  många 
gemensamma 
bekymmer, 
exempe lv i s 
f r å g an  om 
l ä k e m e d e l 
o c h  ä l d r e , 
säger Ulrika 

Källman.
Först ut i kompetensutvecklingssats-

ningen är två omgångar med temada-
gar i december och januari kring ”Det 
normala åldrandet” och ”Läkemedel 
och äldre” med föreläsare som profes-
sor Lars Tornstam och professor Gerdt 
Sundström samt professor Yngve Gus-
tafson och Claes Lundgren, specialist i 
allmänmedicin.

– Vi håller på med identifi eringsar-
betet och målet är att det skall mynna 
ut i handlingsplan för kompetenshöj-
ning inom fl era angelägna områden, 
avslutar Ulrika Källman.

Nyhetsbrevet från 
ÄldreVäst Sjuhärad 
något för dig  – eller 

din verksamhet?

ÄldreVäst Sjuhärads nyhetsbrev 
kommer ut ett antal gånger per 
år. Du som medverkat i våra 
aktiviteter får ett personligt 
exemplar. Vet du enheter eller 
personer som önskar ett eget 
exemplar? Får du dubbletter av 
nyhetsbrev eller andra utskick, 
men önskar bara få ett exemplar?  
Vill du anmäla adressändring? 
Kontakta i samtliga fall Eva-Lotta 
Andersson på telefonnumer 
033-435 47 62, mobil 0733-95 
95 01 eller  e-post: eva-lotta.
andersson@hb.se
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Ansvarig utgivare:  
Per-Åke Karlsson, tel: 033-435  47 71 
alt. 0702-770 760.  
E-post: per-ake.karlsson@hb.se
Besöksadress:  Allégatan 1, Borås. 
Besök gärna vår webbplats: 
ww.aldrevast.hb.se 
Redaktör för nyhetsbrevet: 
Eva-Lotta Andersson, 
tel: 033-435 47 62 alt. 0733-95 95 01. 
E-post: eva-lotta.andersson@hb.se
Text & foto Eva-Lotta Andersson där 
ej annat anges.

Kalendarium 

Kompetensstegen är namnet på regeringens fl eråriga, nationella, satsning för att 
stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom 
vård och omsorg om äldre.

– ÄldreVäst Sjuhärad har tagit på sig rollen som sammankallande för kontaktper-
sonerna i respektive Sjuhäradskommun, inklusive Vårgårda, berättar Eva Höglund, 
projektledare för ÄldreVäst Sjuhärad, som håller i samordningen av Kompetens-
stegen i Sjuhäradsbygden.

– Den kommungemensamma aktivitet samtliga kommuner inom vårt område 
enats om att söka medel för är social dokumentation, fortsätter hon.

I ansökan har kommunerna avsatt medel till ÄldreVäst Sjuhärad för att få stöd 
med utbildning av dokumentationsombuden som behövs för att genomföra en 
social dokumentation, samt för utvärdering av Kompetensstegensatsningen i 
Sjuhäradsbygden.

Drygt 400 miljoner kronor. Så stor är statens fl eråriga satsning på att utveckla stödet 
till psykiskt sjuka och funktionshindrade i Sverige. De s k Miltonpengarna efter psy-
kiatrisamordnare Anders Milton, delas upp i länsmedel och utvecklingsmedel.

– I Västra Götaland har man valt att satsa på fyra projekt inom länsmedeldelen, 
varav ÄldreVäst Sjuhärad är ombedda att medverka med insatser i två av projekten 
i form av utvärdering och vissa kompetensutvecklingsinsatser, säger Per-Åke Karls-
son, projektledare för ÄldreVäst Sjuhärad.

Inom ramen för utvecklingsmedlen kommer ÄldreVäst Sjuhärad att bistå med 
bland annat en extern kartläggning och utvärdering av den brukarinfl ytandemodell 
som har utvecklats vid psykiatriska kliniken på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

– Det sistnämnda bedöms vara av nationellt intresse och förväntningar på oss är 
att vi ska leverera ett lättillgängligt material i form av en manual och rapport som 
ska kunna användas i organisationer.

Psykiatripengar till Västra Götaland

En miljard till vård och omsorg om äldre

NOVEMBER 2005

8-10 november
KvalitetsMässan med ”Visst funkar 
det!”.
 Vänder sig till kommun och region. 
Plats: Svenska Mässan, Göteborg. 
För mer information se:  
www.kvalitetsmassan.se eller 
www.aldrevast.hb.se

23 november
FoU-seminarium kring ÄVS-projektet 
”Gemenskap på äldre dar´ - En mindre 
pilotstudie om äldre kinesers livssitua-
tion, behov och önskemål inför ålder-
domen”. 
Föreläsare: Eva Sennemark och 
Elizabeth Hanson.
Tid: 13:30-15:00
Plats: Högskolan i Borås, sal E 408

DECEMBER 2005

1 december
ReKo Kompetensutvecklingsdag. 
Tema: Det normala åldandet.
Föreläsare: prof. Lars Tornstam.
Tid: 09:00-16:00
Plats: M 202, Högskolan i Borås

16 december
Seminarium ”Social dokumentation 
inom äldreomsorgen”
Föreläsare: representanter från Läns-
styrelsen i Västra Götaland, samt förfat-
tarna av ”Dokumentera mera”.
Tid: 08:00-16:00 (prel)
Plats:  C 203, Högskolan i Borås

Porto
betalt BAvsändare:

Högskolan i Borås, 
ÄldreVäst Sjuhärad, 
501 90 Borås

24 januari startar en ny omgång av 
kursen Sår och sårläkning, 5 poäng. 
Kursen är på B-nivå och vänder sig till 
sjuksköterskor och undersköterskor.

– Syftet med kursen är att ge 
grundläggande kunskaper om sår 
och sårläkning samt omvårdnad 
till patienter med svårläkande sår, 
berättar kursansvarige Ulrika Käll-
man, projektledare för ÄldreVäst 
Sjuhärad.

Kursen, som är en uppdragsutbild-
ning i samarbete med Institutionen 
för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, 
har givits vid tre omgångar tidigare.

Kursstart: Sår och sårläkning, 5 p

Kursfakta:

Kursstart: 24 januari 2006
Sista anmälningsdag: 9 december 
2005
Antal platser: 27
Avgift: kursen är kostnadsfri för 
personal inom ÄldreVäst Sjuhärads 
upptagningsområde.
Anmälan: Anmälningsblankett samt 
mer information fi nns på adressen
www.hb.se/vhb/uppdrag
Frågor kan också besvaras av 
Ulrika Källman, Tel: 033-435 47 46 
alt. 0706-72 02 70 eller e-post: ulrika.
kallman@hb.se
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