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Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län
Samordnande äldregrupp- Nyhetsbrev- oktober 2019
Antalet personer över 80 år kommer öka men
personer i arbetsför ålder kommer inte öka i
samma takt.

I oktober genomfördes en utbildning och en ny
förkortad utbildning planeras i vår. Just nu pågår en
mätning av beslutsstöd på länets akutmottagningar
och i länets kommuner, resultat presenteras i nästa
nyhetsbrev.
Inspirationsdag den 27 februari 2020
Det blir så mycket bättre för sköra äldre i Kalmar län
Tema: Samverkan och Team
Plats: Forum Oskarshamn, Kostnadsfri
Under dagen kommer vi få bekanta oss med olika
goda exempel i länet gällande samverkan,
teamarbete och föreläsningar på samma tema. En
spännande dag för sjuksköterskor, undersköterskor,
rehabpersonal, biståndsbedömare, chefer och
politiker m.fl. med intresse för äldrefrågor.
Nätverk för demensansvariga sjuksköterskor
Nästa träff blir den 12 dec. Läkare Erik Stomrud
föreläser om demens och läkemedel. Mörbylånga
kommun berättar hur de jobbar med multidisciplinärt
team.

Detta kommer att ställa stora krav på förändrat
arbetssätt i både Region Kalmar län och länets
kommuner. För att vi ska lyckas med de utmaningar
vi står inför på arbetsplatsen, måste vi våga tänka
nytt, samarbeta och samverka.
Kalmar län är bra!
Kalmar läns kommuner är bland de bästa i landet på
att ta emot sina invånare när de är utskrivningsklara
från sjukhusen. Samverkan mellan berörda aktörer
fungerar bra. Tack vare det minskas risken för
vårdrelaterade skador och infektioner. Nu skiftar vi
fokus och fördjupar oss i patientens upplevelse av
trygghet vid utskrivning till hemmet. Uppföljning av
Lagen om samverkan vid utskrivning kommer ske
under hösten 2019 genom ett pilotprojekt mellan
Region Kalmar län och Myndigheten för vård-och
omsorgsananalys inom ramen för Nationell
Patientenkät.
Beslutsstöd
Är en strukturerad bedömning när en person akut
försämras, för att personen ska lotsas till rätt vårdnivå
och för att rapporteringen och övergången mellan
vårdgivare ska bli så effektiv och bra som möjligt.

Läs gärna mer om äldregruppens arbete i Strategi
och handlingsplanen för 2019-2020 beslutad av
länsgemensamledning i samverkan.
På Samarbetsportalen finns våra gemensamma
dokument mellan Region Kalmar och länets
kommuner.
Bildspel med statistik att använda vid exempelvis
APT.
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