
Möte med kontaktombuden för sektionen för Äldres Hälsa 

Den 23 augusti hölls ett möte mellan styrelsen för sektionen för Äldres Hälsa och sektionens 

kontaktombud. Mötet hölls över Skype samt telefon i samband med att styrelsen genomförde 

höstens planeringsdagar. Vid dagens möte deltog kontaktombuden; Julia Hamilton 

(Stockholm), Madelene Bruce Danielsson (Stockholm), Irene Wikman (Luleå), Eva Hällgren 

(Gotland), Margareta Svensson (Göteborg), Jan-Ingvar Mattsson (Skåne) och Karin Nordell 

(Uppsala). Från sektionens styrelse deltog: Karin Hellström, Karin Nordell (är både 

kontaktombud och styrelsemedlem i sektionen), Susanna Tuvemo Johnson, Birgit Vahlberg, 

Mads Jakobsson, Marie Sandström, Ylva Cedervall, Lena Zidén och Gillian Asplin. 

 

Aktuellt hos kontaktombuden 

Mötet började med en kortare presentation av de som deltog. Kontaktombuden delade sedan 

med sig lite kring vad som händer ute på deras arbetsplatser: 

I Sjöbo kommun genomförs en satsning på att starta en rollatorgrupp nu till hösten för äldre 

som ordinerats rollator från sjukgymnast inom kommunen. Tanken är att patienterna ska 

erbjudas träning innehållande promenad, rörelseträning, styrketräning och balansträning. Nu 

under hösten i samband med Äldreveckan kommer man inom kommunen även att anordna 

”Kärnan i rörelse” – en dag då sjukgymnast/fysioterapeut i samråd med arbetsterapeut finns 

tillgängliga och erbjuder balanstester för äldre, informerar vad yrkesprofessionerna kan bidra 

med och visar vissa hjälpmedel. Även föregående år genomfördes en sådan aktivitet och den 

var då väldigt välbesökt och uppskattad. Man skulle framöver även vilja involvera 

vårdcentralerna mer i de aktiviteterna för att på så vis nå än fler äldre.  

På Sabbatsbergs geriatriken i Stockholm genomfördes förra året en satsning kring 

fallprevention i samband med fallpreventionsveckan (v 40) och även detta år kommer veckan 

att belysas. Material från Socialstyrelsens fallpreventionskampanj ”Balansera mera” kommer 

användas i år igen, ett material som upplevs vara väldigt bra och användbart.  

Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset kommer fallpreventionsveckan också att 

uppmärksammas nu i höst. En balansskola för äldre har även startats upp på sjukhuset. 

Målgruppen har varit äldre som nyligen skrivits ut från sjukhus, de flesta har haft någon 

ortopedisk skada. Deltagarna har erbjudits att delta i en kurs under en månad 1 g/v, 

uppföljning i hemmet har därefter skett. Utvärdering pågår, men satsningen upplevs 

uppskattad av de som deltagit hitintills.  

I Kalix finns planer om att starta upp en träningsgrupp kring balans för äldre. 

Vid Nockebyhöjden Äldreboende i Bromma genomförs en satsning för att höja 

omvårdnadspersonalens kompetens kring demenssjukdom, med fokus på bemötande samt att 

stimulera till fysisk aktivitet. Boendets fysioterapeut har nyligen utbildat sig till 

Silviafysioterapeut och arbetsplatsen håller även på att rekrytera en Silviasjuksköterska.  

På Gotland kommer även där aktiviteter i samband med fallpreventionsveckan, enligt 

Socialstyrelsens material, att anordnas. Även tidigare år har aktiviteter anordnats runt om i 

samhället (på sjukhus, vårdcentraler, ute på torg) för att visa vad en sjukgymnast/fysioterapeut 



kan göra, något som varit uppskattat och välbesökt. Ibland har även kortare föreläsningar 

hållits.  

Reportage till hemsidan 

Som kontaktombud har man i uppdrag att skriva ett kortare reportage 1 g/år, vilket publiceras 

på sektionens hemsida. Reportaget kan exempelvis handla om en aktivitet man genomfört på 

sin arbetsplats. Turordningslistan för när kontaktombuden ska lämna in sina reportage 

kommer att uppdateras. 

Frågor från ombuden 

Möjligheten att ansöka om lokalt aktivitetsstöd från sektionen för Äldres Hälsa diskuteras. 

Det finns möjlighet att ansöka om lokalt aktivitetsstöd via sektionen för Äldres Hälsa för att få 

ekonomiskt stöd för att anordna exempelvis föreläsningar och utbildningsaktiviteter på sin 

arbetsplats/i sin region. På sektionens hemsida finns mer information kring vad man kan 

ansöka ekonomiskt stöd för samt hur man går tillväga. 

Fysisk kontaktombudsträff i höst 

Den 1 oktober kommer en utbildningsdag kring demens att genomföras i Göteborg. Tema: 

”Mer än bara minne. Rörelseförmåga vid demenssjukdom”. Vid dagens möte diskuterar vi om 

vi ska ha en fysisk kontaktombudsträff i samband med detta. Det upplevs vara en fördel att ha 

även fysiska träffar då det vid sådana träffar kan vara lättare att diskutera tillsammans samt 

dela med sig av kunskaper/erfarenheter och inspirera varandra. Vi kommer vid dagens möte 

överens om att styrelsen skickar ut en förfrågan till samtliga kontaktombud om intresse av en 

fysisk träff i samband med utbildningsdagen i Göteborg. Beslut tas efter det. 

Övriga frågor 

Som ovan nämnt anordnas en utbildningsdag kring demens i Göteborg 1/10. Sista 

anmälningsdag är 15/9 och än finns platser kvar. 

Nästa möte 

Datum för kommande Skypemöte diskuteras. Kommer överens om att styrelsen skickar ut en 

förfrågan med datum till samtliga kontaktombud. Beslut om datum för nästa möte tas därefter. 

 

 

 

Skrivet av Karin Nordell 

Kontaktombud för sektionen för Äldres Hälsa  

samt styrelsemedlem i sektionen  

2018-08-26 


