
Inspirationsdag

alla aktiviteter

Inspirationsdagen infriade mina förväntningar.

(1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt och hållet)

1  0% (0 svar)
2  0% (0 svar)
3  17% (5 svar)
4  57% (16 svar)
5  21% (6 svar)
Vet ej  3% (1 svar)

Föreläsningen med Christine Gustafsson var bra.

(1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt och hållet)

1  0% (0 svar)
2  0% (0 svar)
3  7% (2 svar)
4  50% (14 svar)
5  39% (11 svar)
Vet ej  3% (1 svar)

De goda exemplen i övriga föreläsningar var bra

(1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt och hållet)

1  0% (0 svar)
2  3% (1 svar)
3  21% (6 svar)
4  46% (13 svar)
5  28% (8 svar)
Vet ej  0% (0 svar)

Jag har fått inspiration för att kunna förändra mitt sätt att arbeta.

(1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt och hållet)

1  3% (1 svar)
2  10% (3 svar)
3  21% (6 svar)
4  32% (9 svar)
5  32% (9 svar)
Vet ej  0% (0 svar)
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Vad har du fått med dig från dagen?

Intressanta exempel och projekt som pågår
Att det finns mycket bra att hämta med samarbete mellan paramedicinare och
bistånd
Att vi måste tänka om hur vi ska klara att ta hand om alla äldre i framtiden.
Vikten av förebyggande arbete och tankar om framtiden med nära vård.
Vikten av ett Första besök tillsammans med bistånd.
Viktigt med nära samarbete och teamarbete.
Att vi redan gör mycket bra, dock inte alltid systematiskt och som beslutade och
befästa arbetssätt. Att leding (beslutsfattande chefer och politiker) måste förstå
vikten av tidiga insatser och vilja satsa på detta för att få till förändring av
arbetssätt.
En tydlig bild av att den organisation jag arbetar för behöver förändras för att kunna
förebygga problem genom att arbeta tvärprofessionellt.
Jag känner att vi i vår kommun redan är på väg åt rätt håll så jag känner inte att jag
fått inspiration att förändra mitt sätt att arbeta, men däremot inspiration i att vi är
på väg åt rätt håll. Vi tänker väldigt lika med de kommuner som föreläste under
eftermiddagen, vilket känns bra.
Kul att så många kommuner kommit igång med ett arbetssätt de verkar nöjda med.
Framförallt att vi har ett stort ansvar i att försöka hitta olika arbetssätt för att kunna
erbjuda god och säker vård i framtiden då demografin ser ut som den gör. Att arbeta
mycket mer mellan gränser och finna samverkansmetoder som gynnar individen.
Det var så många bra föreläsare och fick så mycket goda idéer och inslag som vi
kommer att vidareutveckla.
Idéer och tankar inför framtiden.
Positiva exempel på hur värdefullt det är att jobba med rehab i hemmiljö och med
proaktivt arbetssätt.
Intressant att lyssna på hur det fungerar i andra kommuner
Att vi alla måste hjälpas åt med att få till arbetet kring Nära vård. Vi kommer inte
kunna tillgodose allas vård och omsorgsbehov i framtiden. Vi behöver hjälpas åt att
se utanför boxen och kunna arbeta på andra sätt och inte låsa oss i hur det alltid har
varit.
En tanke på hur det kommer kunna se ut med vården i framtiden.
Bra och intressant information från andra städer.
Att arbeta i team är framgångsrikt och sparar både tid och är givande för den
enskilde.
Att arbeta mer proaktivt, snabbare vårdinsatser. Att vi måste påbörja att ändra vårt
arbetssätt inför framtiden med dess ökning av äldre personer kontra personer i
arbetsför ålder.
Information om den omställning vi står inför - Nära vård. Vikten av att anpassa vårt
arbetssätt. Inspiration gällande teamarbete - goda exempel.
Mycket intressant att höra vad andra kommuner åstadkommit.
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Vad arbetar du med? (yrkestitel)

Chef
MAR/Utvecklare
Biståndshandläggare
sjukgymnast kommunen
Arbetsterapeut
Fysioterapeut
Enhetschef Rehab
Biståndshandläggare
Arbetsterapeut
fysioterapeut
Fysioterapeut
Arbetsterapeut
Teamledare biståndsenheten
Arbetsterapeut
Leg sjukgymnast
Arbetsterapeut
Verksamhetschef
Arbetsterapeut
Arbetsterapeut
biståndshandläggare
Arbetsterapeut
Fysioterapeut.
Hjälpmedelskonsulent
Biståndshandläggare
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Övriga kommentarer

Nu ska vi försöka få fram rutiner för att öka samverkan med rehab.
Bra att dagen filmades!
Bra dag. Dock hade den mått bra av att kortas ner och att lägga in fler pauser. När
klockan närmar sig 16 är det svårt för föreläsare att få total uppmärksamhet.
Kortare block är alltid av godo för lyssnaren.
Önskvärt hade varit att ha fått någon smörgås på förmiddagen och någon kaka på
eftermiddagen. Det var en fullspäckad dag med mycket innehåll och då behöver man
fylla på med något mer än "bara " frukt.
Det hade räckt med halva dagen, då det kändes upprepande mot slutet. Önskar att
regionen kom med konkreta lösningar på hur alla Västmanlands kommuner ska
jobba likvärdigt mot Nära vård. Nu känns det som att alla kommuner återigen får lov
att arbeta fram egna sätt, lägga extremt mycket tid på att få till tid och resurser på
rätt plats och att det i sin tur riskerar ojämlik vård beroende på vilken kommun en
invånare bor i. Det känns också som att om regionerna verkligen vill undvika ohälsa
och främja friska invånare så kan man inte börja med de äldre i samhället och tro
att man sparar pengar och lidande bara för att hemtjänsten kommer in några
månader senare. Det måste finnas en plan för barn, unga och arbetsföra invånare
där man satsar på fysisk aktivitet och livsstil under hela livet.
Framförallt ett tack för en bra och givande dag. Nu ser jag fram emot att det
kommer att bli en fortsättning med informationsöverföring hur vi i länet jobbar.
Samt tänk om vi kunde jobba i större utsträckning över kommungränserna. Vore så
bra om vi delade med oss av erfarenheter och goda exempel.
En bra och givande dag
Vi har tidigare haft projektet IHR i stan. Detta visade ett gott resultat och
"permanentades" för att sedan av oklar anledning tas bort. Varför ta bort ett
vinnande koncept??
Givande dag!
Mycket intressant dag även om dagen inte var direkt riktad till oss HMK.
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