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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Dags för
Kulturkalas

Den 13-16 november är det dags för Svalövs

årliga kulturkalas.

Under fyra dagar lyfter vi kulturen mer än vanligt i Svalövs kommun. Det bjuds på föreläsningar, författarbesök,
konstutställningar, workshops, kulturkryss och musik.
Missa inte detta!
Ladda ner hela
programmet på
www.svalov.se

Lotta Treble-Read, längst ut till vänster, tillsammans med enhetschefer inom hemsjukvården får en genomgång av läkemedelsautomaten.

Hemsjukvården satsar
på välfärdsteknik
Hemsjukvården i Svalövs kommun satsar allt mer
på välfärdsteknik och under hösten har verksamheten tittat på och testat en så kallad läkemedelsautomat. En Läkemedelsautomat ﬁnnas hemma
hos patienten och signalerar när det är dags att ta
aktuell medicin.
Lotta Treble-Read är medicinskt ansvarig sjuksköterska
inom hemvården. Hon har tillsammans med enhetschefer
inom verksamheten fått information om samt testat läkemedelsautomaten och de ser väldigt positivt på att få införa detta
i verksamheten.
– I dag delar man ut väldigt många doser i en kommun över
ett dygn. Har du läkemedel tre till fyra gånger om dygnet så
kan du i snitt möta tolv till arton personal under en fjortondagars period och det är sällan att man som
patient uppskattar att ha så mycket spring i
hemmet, säger Lotta.
På sin tidigare arbetsplats arbetade Lotta
med den här tekniken och den största vinsten som hon mötte ute hos brukarna då var
att de kände sig mer självständiga och inte
beroende av någon annan, eftersom läkemedelsautomaten påminner om att det är
dags att ta medicinen.
– Det man kan bestämma över själv, det
vill man gärna också göra. Är det bara så att
man ska bli påmind om att ta ett läkemedel
så är automaten en bra lösning för att slippa
springet, säger Lotta.
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För hemsjukvårdens verksamhet innebär automaten
också positiva eﬀekter. Bland annat frigör det tid för personalen att göra andra uppgifter, eftersom rutinbesöken blir färre.
– Rent schemamässigt är det svårt att lägga så att alla får
läkemedel prick på den tid som man ordinerar. Läkemedelstiderna styr personalturerna otroligt idag och resten av arbetsuppgifterna får vi lägga in i mellan. Kan vi då ta bort
några av våra patientbesök med hjälp av automaten så kan
vi inom verksamheten fördela våra olika arbetsuppgifter på
ett helt annat sätt. Så för personalen blir det en väldig minskning av stress. Vi minskar vårt körande till patienterna och
samtidigt är det patientsäkert, säger Lotta.
Lotta har tillsammans med enhetscheferna inom hemsjukvården fått utbildning och praktiskt också testa hur läkemedelsautomaten fungerar.
– Den är enklare att använda än vad jag
trodde. De patienter som jag har mött och
som använder automaten är mellan 85 och 95
år och det har inte varit något problem med
apparaten. Man kan tycka att den är stor och
att det är en robotröst som pratar men det har
gått bra, berättar Lotta.
Läkemedelsautomaten införs nu under hösten hos de patienter som bor i egen bostad
och verksamheten har under en tid planerat
och tittat på vilka patienter som är lämpliga
samt vilken personal som ska hantera detta
i första hand.
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Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

BT Kemi Efterbehandling
bjuder in till:

Informationsmöte
för allmänheten
Tisdagen den 12 november klockan 18.30-20.00
på Torgskolan, Skolgatan 1b i Teckomatorp.

Geoserve informerar och svarar på frågor om den teknik och
metod som de föreslagit för saneringen av det södra området. Därtill information från projektledningen om projektet
och tidplanen för det fortsatta arbetet.
Vi bjuder på ﬁka!
Välkommen!
Styrelsen för
BT Kemi Efterbehandling

Henrik Ekman, vd
på Geoserve, medverkar
under mötet för att informera
och svara på frågor om
teknik- och metodval för saneringen av det södra området.

Temakväll:

In i dimman
– om demens

Kommunens demenssjuksköterska föreläser
om demens och kommer med handfasta tips
och råd till anhöriga.
När: 21 november kl 18.00-19.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Entré: gratis
Anmälan: senast den 18 november
till anhörigsamordnaren,
tel 0418-47 54 65
eller maila till:
anhorig@svalov.se
Välkommen!
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