
Vi var tre SPF-are från Tranås-Seniorerna på möte tillsammans med personal från landstinget 
och Antuna servicehus, för att få lite insikt i hur Estherarbetet fungerar. Esthers nätverk är ett 
samarbete mellan slutenvården, primärvården och kommunerna på Småländska höglandet och 
Ydre kommun i Östergötland. 

Karin Wahlström, biståndshandläggare, ledare 
för Esthercafé och samordnare för 
Esthercoacher hälsade oss välkomna till 
Esthercafé. 

Elin Monell biståndshandläggare Aneby 
kommun 



Var Esther än är, finns det en coach till hands Esthervisioner lite på snedden 



Mötets program ledde till många givande 
diskussioner mellan cafégästerna 

Ingemar Carlsson en riktig Esther, berättade 
om hur han råkade illa ut och hamnade på 
korttids-boendet på Antuna. Han berömmer 
den vård han fått i Smålands-Tidningen 1/8. 
Det är inte bara klagomål som ska framföras, 
utan även trevliga händelser menar han. 

Intresserade lyssnare vid kaffeborden 



Två Estherföljeslagare vid läkarbesök som 
påvisar skillnad i bemötande. Se film nedan. 

Redovisning av enkät. Hur fungerar 
verksamheten på korttidsboendet Antuna? Se 
under film. 



Verksamheten på Antuna Serviceboende verkar fungera bättre än på många andra ställen. Det 
kanske beror på att de försöker att utveckla vården hela tiden. T ex med sin lärandetavla har 
de fått bättre kontroll av vad som händer på boendet. Se film nedan. 

Mycket framfördes, både bra och dåliga saker. Det mest tokiga, i mitt tycke är att kommun 
och landsting inte har gemensamt datasystem så att de kan se varandras prover och utlåtande. 
Ett sådant system skulle förkorta väntetider på provsvar och mycket annan väntan. 

Vi SPF-are får tacka Esthercoacher och Antuna Servicehus för en trevlig caféeftermiddag som 
öppnade medvetandet på oss som inte är så insatta i Estherarbetet. Vi passar också på att hälsa 
till Esthers släktingar: Linnea i Kronoberg, Hilma i Örebro, Helga i Skellefteå, Kersti i Falun 
och Nisse i Malmö. 

Klicka för film 1 Klicka för film 2

http://vimeo.com/69452989
http://youtu.be/vj8TeJYkX5I

