Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling

Självvärderingsinstrument
Syftet med uppföljningen är i första hand att stimulera till ytterligare reflektion och lärande som i sin tur kan leda till förbättrad farmakologisk och icke-farmakologisk behandling
av äldre. FoU i Väst/GR har tagit fram ett självvärderingsinstrument för er som vill följa
upp resultaten av genomförda studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Instrumentet är kopplat till boken Livslust, linfrön och Lasix – studiematerial kring äldres läkemedelsbehandling.
Självvärderingen görs i två steg. Steg ett genomförs direkt efter avslutad studiecirkel,
medan steg två genomförs ett år senare. Tanken med tillvägagångssättet är att cirkeldeltagarna vid det första självvärderingstillfället ges möjligheten att – tillsammans med sin
chef, MAS och andra berörda personer – reflektera över de nya kunskaperna och hur de
ska användas i det dagliga arbetet. Vid det andra tillfället följs resultaten av studiecirkeln
upp, det vill säga man tar reda på hur det blev i praktiken.
Självvärderingsinstrumentet består av en mall med frågor som kan användas som stöd. Ni
kan själva välja att lägga till eller ta bort någon fråga utifrån era uppföljningsbehov. Diskutera det som känns relevant och viktigt för er!
Ni väljer själva vilka personer som ska delta i självvärderingen och vem som ska leda
uppföljningsarbetet. För att uppföljningen ska bli en del i verksamhetens utveckling rekommenderar vi dock att enhetschef och MAS deltar i arbetet tillsammans med studiecirkelledaren och studiecirkeldeltagare.
På FoU i Väst/GR är vi givetvis intresserade av att ta del av erfarenheter från genomförda
studiecirklar så att vi kan förbättra vårt studiematerial och våra cirkelledarutbildningar
samt sprida kunskapen vidare i kommuner och landsting. För att kunna använda sig av
självvärderingsinstrumentet måste man därför registrera sig och skicka in en sammanfattning av svaren från självvärderingsinstrumentet till oss. Det kostar inget att registrera sig
eller att använda instrumentet. Alla registrerade användare har tillgång till kostnadsfri
handledning från FoU i Väst/GR i hur instrumentet kan användas. Den som vill, kan också få feedback på sin självvärdering och stöd i fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete kring äldres läkemedelsbehandling.
För mer information, kontakta projektledare Theresa Larsen vid FoU i Väst/GR på
telefon: 0708-688519 eller via e-post: theresa.larsen@grkom.se.
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