Workshop Väntjänst för finsktalande äldre i Stockholm 2017-11-29
Bakgrund
Minoritetslagen 2009:724- samråd enligt lagen
antal äldre med finsk bakgrund ökar
vårdplatser har minskat och det är mycket svårt att plats på äldreboenden
mycket sjuka äldre vårdas hemma, vilket leder ofta till ensamhet och isolering
kö till finskt Äldrecentrum/Suomikoti, kommunen köpte 30 platser

Syfte, målgrupp, arrangörer
höja livskvaliten för finsktalande äldre som bor hemma eller i äldreboenden i Stockholm
Sverigefinska samrådsgruppen i Stockholm ansvarar för väntjänsten och Stockholms Finska Förening
gör det praktiska arbetet; information, utbildning och redovisning av bidraget mm
Stockholms stads äldreförvaltning stödjer verksamheten, ekonomiskt stöd av medel som kommunen
erhåller som förvaltningskommun för finska
Start
information i finska medier; tidningar, radio och TV
första Informationsmöte i mars 2013 och första kurs april 2013, 13 deltagare
de flesta som deltog, hade tidigare arbetat inom hälso-och sjukvården eller äldreomsorgen och hade
nyligen pensionerats
de som vill ha en vän kontaktade oss själv, eller det var anhörig eller anställda inom vården tog
kontakt
enkla blanketter gjordes med uppgifter om de som ville bli vän eller person som ville ha en vän, om
namn adress/stadsdel, varför personen ville ställa upp som vän, eller få en vän, förväntningar,
intressen
alla vänner skrev på papper om ”tystnadsplikt”

Verksamhet idag
nya vänner, och de som vill ha en vän rekryteras kontinuerligt, stående annons i tidningen Ruotsin
Suomalainen
obligatorisk Informationsmöte/-kurs för de som vill ställa upp som vän, 1-2 kurser /år arrangeras,
innehåll bland annat vad det innebär att vara en vän, hur man möten den äldre, kommunikation,
empati
blivande vänner måste lämna utdrag ur belastningsregistret
första hembesök görs alltid tillsammans med en administratör och anhöriga erbjuds att vara med

stödgrupp för vänner, möte 3-4 ånger/år, information, vidarutbildning och studiebesök,
väntjänsten har broschyr, egen telefonnummer och e-post
väntjänst för äldre som bor hemma eller bor i en svenskspråkig vård-eller omsorgsboende,
gruppmöten för boenden vid två privata äldreboenden, några vänner hjälper till även vid
kommunens mötesplatser för finsktalande äldre
nu finns i Stockholm två omsorgs- och vårdboenden för finsktalande, Finskt äldrecentrum/Suomikoti
som drivs av en ideell sverigefinsk förening och Hanna hemmet som drivs av Ersta diakoni, vid ett
servicehus startar kommunen boende för finsktalande äldre
Viktigt
kontinuitet, trygghet genom samverkan med kommunen
vänner, äldre och anhöriga kan ta kontakt med en ansvarig för väntjänsten
tystnadsplikt
matchning, personalkemi
från början göra klart skillnaden mellan hemtjänsten och väntjänsten
Svårigheter
nå män som behöver en vän
svårt att hjälpa de som har psykiska besvär
yngre som vill ställa upp som vänner - svårt att få uppdrag
kan inte hjälpa äldre i kranskommuner, hänvisas till kommunen, finska föreningar eller församlingar
Till slut
våra vänner gör mycket fina insatser, ensamma har fått någon som lyssnar på dem, anhöriga
uppskattar verksamheten och personalen på gruppboenden för dementa upplever att de äldre som
deltar i gruppmöten och sångstunder är piggare efteråt
information om väntjänsten har spridits genom medier och några föreningar och kommuner är
intresserade att starta väntjänst för finsktalande äldre
vi har även besökt några föreningar och kommuner och informerat och utbildat intresserade
det är bra att bilda en arbetsgrupp med deltagare från intresserade föreningar, församlingar och med
kommunens representant om man vill starta väntjänst för finsktalande.
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