Nominerade till Atlaspriset 2013.

1a.
1b.

Lotta Jakobsson, av
Lotta Jakobsson, av

Susanne Sillerström
Marie Gustavsson

Motivering:
a/ Lotta har under flera års tid varit eldsjälen bakom fallpreventionsarbetet inom kommunen,
bl a genom att delta i arbetet med att arbeta fram rutiner med t ex fallrapporter, informerat
personal i olika sammanhang ang fallförebyggande åtgärder, varit kontaktperson i Senior
Alert, och nu senast legat bakom att pengar kommit till sg-gruppen som nu bedriver
balansgrupper i kommunens särskilda boenden i fallpreventions syfte.
I övrigt en mycket engagerad och ambitiös sjukgymnast i allt som yrket innebär. SS
b/ Jag vill nominera min kollega Lotta Jakobsson för sitt engagemang ang fallprevention för
äldre. Hon har styrt upp detta ämne inom Sundsvalls kommun på flera plan. Det startade med
fallutbildning på samtliga boende 2002. Lotta fördjupade sig i ämnet via egen fortbildning på
andra orter. I mångt o mycket var fallpreventionsarbetet i Umeå och deras forskningsresultat
grunden för vårt arbete. Det startade med att vi sjukgymnaster på Rehabenheten utbildades av
Lotta. Utbildning hölls sedan av oss sg på samtliga boenden 2003 – 2004. Därefter
regelbundna fallronder dör fall registrerades, diskuterades, dokumenterades och åtgärder
vidtogs i samarbete med sjuksköterskor o vårdpersonal. Fallpreventionsarbetet och tänket
kring detta implementerades på så vis att personal framgent var uppmärksammade på riskerna
och fortsatte att analysera och motverka fall.
Efter detta projekt förespråkade vi sjukgymnaster att höftskyddsbyxor skall finnas att tillgå,
ett par utan kostnad, vilket också beslutades. Lotta har ansvarat för upphandling och
utvärdering av produktmärken. Vid träff med länets kommun-rehabenheter har Lotta föreläst
om arbetssätt i Sundsvalls kommun. Även föredrag för chefer och politiker i Sundsvall.
I Sundsvalls kommun har införts inflyttningsrutiner med fallriskbedömning, där Lotta var
med i det förberedande arbetet att utforma rutinerna. Hon har varit tjänstledig till viss del
under en period för att ingå i projektet ”Senior allert”, för att utforma rutiner och utbilda
sjuksköterskor och övrig personal.
Lotta brinner på ett outtröttligt sätt för att minska risken för fall för de äldre. Dels fäär att
minska lidande för patienterna men arbetet har också en penningbesparande effekt för
samhället”. MG

2.

Rovena Westberg, av

Sofie Lidehäll

Motivering:
Jag tycker att hon verkar vara en utomordentligt driftig ung kvinna med gott sinne för affärer
och en god ambassadör för vårt yrke! Dessutom mycket positivt om det kanske t o m är så att
hon skall anställa en sjukgymnast i sitt företag. SL

3.

Ylva Widgren, av

Anne Lindgren

Förutom sjukgymnast är Ylva utbildad lymfterapeut och en eldsjäl som verkligen brinner för
att hjälpa sina patienter. Hon har länge kämpat för att vi skall få en tjänst för lymfterapi inom
landstinget och placerad i Sundsvall. Hon har letat argument och evidens inom forskningen
och framfört detta på många möten. Hon har skrivit insändare i tidningar och visat på hur
viktigt det är för dessa patienter, som ofta har cancerrelaterade problem, att få hjälp med
svullnader för att öka livskvalité och funktion.
Förutom detta håller Ylva på att forska själv inom detta område. Under vintern har hon haft
träning för dessa patienter på sin fritid och under hösten 2013 kommer vi att få ta del av
resultatet. Detta arbete kommer att vara en del i hennes magisterutbildning.
Ylva har nyligen blivit styrelseledamot i sektionen för onkologi och palliativ medicin, vilket
innebär att hon nu kommer att arbeta nationellt för att öka kunskapen och driva frågor om
lymfterapi, onkologi och palliativ sjukgymnastik. AL

4.

Juryledamot.

Kandidaten tackar för den värmande motiveringen, men avstår.

Ingrid Sundbom Carstedt

