Nätverksträff / 25 September 2019
Österlens Museum
Grupp diskussioner
Tema: Vilken stöd behovs i Simrishamn kring sköra/sjuka/sörjande äldre?
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Grupp 1
Engagemang – civil samhället måste engagera sig och känna att de har ansvar! Inte
bara kommunen m.m. Viktigt att bryr sig.
Eftersom vi alla blir gamla och sjuka.
Närliggande Nätverk – grann samverka
Engagera innan man blir allvarlig sjuk
Mellan boende
Olika tjänsteman involverade i ämnet – medvetenhet av alla.
Det är naturligt att dö, att lära sig att blir gammal på en bra sätts
Grupp 2
Finns ingen modell eller tradition i sverige, vi lever i en generation som har brytt alla
traditioner
Vi måste prata om det här – hur ska vi ’guide’ oss genom döden och sjukdom?
Unger också involvera sig i äldres historia
Vad händer internationellt?
’Slow communities’
Grupp 3
Kollektiv boende på livets slutskede
Empatiskt bemötande – personalen i hemtjänst
Hur nå vi de som sitt ensam in deras lägenheter? Vi kräver en ’hämta tjänst’
Ställa förutsättningslös frågor till kommun (till socialtjänstchef)
o Seniorernas hus och allmän mötesplatser
o Hur många personal i hemtjänsten?
Empati som en tema för nätverksträffen
Sistahjälpen kurs

Konkrete idéer
• Skrivande workshop
• Studie cirklar om livets slut
• Nånting riktade till personalen och anhöriga
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En guidebook ’how to die in simrishamn’!
Intervjuer med de äldre (med ungar)
En workshop med ungar – ‘lär oss att blir äldre’
Samarbete med ung / omsorg – skapa en förståelse mellan generationer
En film på en skol om döden och sorg (bröderna lejonhjärta t.ex.)
Partnerskap med högstadiet i Simrishamns kommun (korsavads skolan)
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Att bjuda in för en diskussion om döden / en möte-serie där man få komma och
lyssna/kika in om en föreläsning/konst m.m. och döds mingel. Bjuder på lite mat.
o Brösarps konsthall
o Biblioteket
o Kiviks kapell
o Teater
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Intervju i Österlensmagasinet – vad händer i vårt grupp och runt om i världen?
Skrivare stuga och samtals café om döden för personalen

