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Det minst sagt exceptionella året 2020 går mot sitt slut.
Det finns nog ingen som inte påverkats av pandemin
och för alla inom vården är det ett mycket ansträngande
år som går mot sitt slut. Desto större anledning att
verkligen ta vara på och uppmärksamma de ljusglimtar
som trots allt finns. Samvekrande sjukvårds 10-års
jubileum var en sådan ljusglimt. Så mycket glädje,
stolthet och samhörighet koncentrerat under en och en
halv timme! Missade du det finns det möjlighet att ta del
av firandet i efterskott.
 
Även 2021 kommer präglas av pandemin och vårt
tålamod och vilja att hålla i och hålla ut kommer sättas
på prov. Men tillsammans kommer vi klara det!
Tillsammans gör vi skillnad!
 
Önskar dig en riktigt fin, om än annorlunda, jul- och
nyårshelg! 
 
Maria Klingberg, Projektledare Samverkande sjukvård
 

 
 

10 år firades med livesändning
 

Den 19 november firade Samverkande sjukvård 10 år,
Götapris och Brobyggarpris genom ett livesänt event.
Deltagarna på eventet bjöds på tillbakablickar,
inspirationsföreläsning, olika former av hyllningar och
en specialskriven hyllningslåt.
 
Inspirationsföreläsningen stod Christer Olsson för, årets
manliga talare 2019, fiskarsonen från Öckerö som gjort
sunt bondförnuft till sin affärsidé.
 
Du har väl inte missat att vi nu har en
samverkanslåt! Till Samvekrnade sjukvårds 10-års
jubileum producerade bandet Sjömila en låt med
gästartist Tommy Nilsson. Sjömila beskriver låten som
en varm och inspirerande låt om att leva, tro och vara
nära varandra.
 
Om du missade eventet när det livesändes, eller om du
vill inspireras igen, kan du ta del av det i efterhand via
länken nedan.
 
 
Samverkande sjukvårds 10-års jubileumsevent   

 

https://vimeo.com/481206651#t=24m49s
https://www.youtube.com/watch?v=ZaJPOaF0Gpo


"När vi fick förfrågan om att spela på detta online-
event för sjuksköterskor var svaret ett självklart ja.
På eget initiativ föreslog vi att vi kunde skriva en
specialskriven låt. Vi känner, som så många andra,
en stor ödmjukhet och respekt inför yrkesgruppen.
Det kändes som att det var det minsta vi kunde
göra. Vi vill ge något tillbaka. Låten är vi väldigt
nöjda med, den känns som dagsaktuell fullträff, inte
bara för den som jobbar inom vården utan för alla
som har kämpat och kämpar i denna speciella tid" 
Sjömila.

Klicka på bilden till vänster för att lyssna på låten.

Samverkande sjukvård på slätträff
Samverkande sjukvård var i början av december en av talarna på
Esthers släktträff, den anrika årligen återkommande Esther-
konferensen som i år för första gången genomfördes digitalt.
onferensen är tänkt att inspirera genom seminarier som ger aktuell
kunskap men framförallt en dag för att ta del av goda exempel.
Esther-konferensen är en nationell konferens om äldres hälsa i
gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare. Över 300
deltagare från hela landet deltog digitalt.

Namnet Esther syftar på en symbolisk person som behöver vård
och omsorg från fler än en vårdgivare, vilket kräver både
samarbete och delaktighet. Esther startade som ett projekt i
Jönköping 1997 och har utvecklats till ett nätverk som gör skillnad
för människor på många platser i landet – och världen. Årets
Estherkonferens arrangerades av Västra Götalandsregionen med
VästKom i samverkan med länets kommuner, Qulturum, Region
Jönköpings län och Sveriges Kommuner och Regioner - SKR.

Konferensen i sin helhet kan ses via länken nedan, Samverkande
sjukvårds presentation kan ses 1 tim och 40 min in i sändningen.

 

Esthers digitala släktträff

 
 
 

Nu är det hela tio år se dan första tankarna på Sam verkande sjukvård började gro. Det lilla
fröet som ing en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en
stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta
växa. För plantan har inte vuxit fär digt, den fortsätter att utveck las och växa och sprider sina
rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som
breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så
stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår
gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.  
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:
 
https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  
https://www.instagram.com/samverkandesjukvard  
 
 Eller läs mer på: www.samverkandesjukvard.se
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