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●● Trots att han inte känner sig speciellt gammal eller är i behov 
av hjälp känner sig Erik Sörensen trygg med att veta vad kommu-
nen kan erbjuda.
Bromölla. Distriktssjuk-
sköterskan Annika Herg-
art möter upp hemma hos 
Erik och Beryl Sörensen.

Erik Sörensen fyllde 75 
år i höstas och är en av de 
drygt 150 jämnåriga kom-
muninvånare som förra 
året fick frågan om de ville 

ha ett besök av en sjukskö-
terska.

– Jag är jätteimponerad. 
Det har varit väldigt posi-
tivt att förstå vad kommu-
nen har att bjuda på. Jag 
berättade om det här för 
vänner i Köpenhamn och 
de kunde bara drömma 

om att få den kontakten.
Kommunens uppsökan-

de verksamhet har hållit 
på från och till under tio 
år, beroende på hemsjuk-
vårdens resurser. Målet 
med besöken är att påbör-
ja ett förbyggande arbete 
för bättre hälsa.

Samtalen inleds med en 
enkät där 75-åringarna får 
svara på allt ifrån önske-
mål om framtida boenden 
till hur ofta de besöker nå-
gon.

Enkäterna från 2015 vi-
sar att de flesta 75-åringar 
vill bo kvar hemma eller 

Distriktssjuksköterskan Annika Hergart och hemsjukvårdens enhetschef Maria Kusagård är på besök hos Erik och Beryl Sörensen. 
Sedan paret lämnade Stockholm för Bromölla har de stortrivts och aldrig längtat tillbaka. ”Jag hoppas att vi ska kunna stanna i huset.  
Vi har inrett det så att det ska passa oss perfekt, säger Erik Sörensen. Om något skulle hända finns det en larmknapp vid fönsterbrädan. 

Förebyggande 
samtal imponerar 
på Bromöllapar

Bluffläkaren har 
slagit till igen
Ännu ett fall har anmälts 
kring en falsk läkare som 
vill förmå äldre att betala 
för dyra mediciner. En 
man i Bromölla fick över 
telefon beskedet att han 
hade cancer. 

Bromölla. Mannen, som 
är i 75-årsåldern, gick 
inte på den påstådda lä-
karens bluff utan lade på 
luren och gjorde senare 
en polisanmälan. 

– Någon ringde upp 
honom och sa att han var 
läkare och ville förmå 
mannen att tro att han 
har cancer och måste 
köpa dyra mediciner, sä-
ger poliskommissarie 
Richard Lindberg.

Kristianstadsbladet 
har tidigare berättat om 
att polisen varnar för den 
falske läkaren och råder 
de som utsätts för den 
här typen av samtal att 
inte skicka några pengar 
för mediciner och i stäl-
let polisanmäla händel-
sen. Region Skåne har 
också meddelat att sjuk-
vården inte lämnar be-
sked om allvarliga sjuk-

domar via telefon. Inte 
heller ber man patienter 
att lämna kontouppgif-
ter via telefon.

Fall har anmälts både i 
Kristianstadstrakten och 
i Sölvesborg tidigare. 

– Det är fult att ge sig 
på folks hälsa och påstå 
att de har farliga sjukdo-
mar. De har väl inga 
skrupler de här männis-
korna, säger Richard 
Lindberg.

Finns det några spår att 
gå på i det här fallet?

– Det finns telefon-
nummer att gå på, men 
om det finns någon bak-
om det vet vi inte.

Johannes lindén

Kristianstadsbladet den 7 
februari.

Rutor besökts 
med luftgevär

Bromölla. Tre rutor på 
Alvikenskolan har för-
störts genom skadegörel-
se. Troligtvis har någon 
skjutit på fönsterrutorna 
med luftgevär och min-
dre hål finns i vart och ett 
av dem. Polisanmälan 
upprättades i torsdags 
men skadegörelsen kan 
ha inträffat någon gång 
från den 27 januari och 
framåt.

Västra Blekinge Vykorts-
klubb har genomfört 
klubbens första auktion.

1 hur var intresset för 
auktionen?
– Vi fick två nya med-
lemmar i klubben, så nu 

var vi 26 medlemmar på 
plats. Så många har det 
inte varit på samma gång 
tidigare. Av de 25 objek-
ten såldes 19. 
2 Vad gick det dyraste 

vykortet för?
– 425 kronor. Det var ett 
på Sandbäcks järnvägs-
station från runt 
1910-talet. Det var en 
väldigt liten järnvägssta-
tion som är nedlagd se-
dan länge. Det finns fak-
tiskt ett stort intresse i 
hela Sverige att samla på 
järnvägsstationer. Man 
riktar in sig på vilka mo-
tiv man samlar.
3 Blir det fler auktioner?

– Vi planerar två andra 
auktionstillfällen och 
går det lika bra då så 
kommer det att gå ihop 
ekonomiskt med tanke 
på det partiet vi köpte in.

Johannes lindén

Roland ChRistians-
son, som ingår i fören-
ingens auktionsgrupp.

@ Hallå där

”Av de 25 
objekten sål-
des 19”

Mikrovågsugn 
stals från hus

Bromölla. En mikro-
vågsugn och en vanlig 
ugn blev tjuvens byte ef-
ter ett inbrott i ett hus i 
Bromölla den 7 februari. 
Ytterligare en mikro-
vågsugn har varit före-
mål för tjuvars intresse, 
vilket framgår av en an-
mälan. Dagen innan 
krossades en ruta till ett 
boende, men stölden 
fullföljdes inte.
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har ännu inte hunnit fun-
dera över alternativen. Det 
visade sig också att nästan 
ingen röker och att de fles-
ta känner sig trygga, både i 
hemmet och ute i samhäl-
let.

Just nu verkar Beryl och 
Erik Sörensen kunna njuta 
av sin tillvaro som pensio-
närer. Men det har inte all-
tid varit så. Han har drab-
bats av två hjärtanfall och 
för tre år sedan fick hon en 
hjärnblödning som påver-
kade minnet. Hjärnblöd-
ningen vart så allvarlig att 
det var osäkert om hon 
skulle överleva. Efter fem 
månader på sjukhus fick 
hon äntligen komma hem.

Händelserna har gjort 
att Erik Sörensen är orolig 
över vad som ska hända 
om hon i framtiden måste 
klara sig själv. 

– Om Beryl skulle bli då-
lig kan jag klara av situa-
tionen. Men om jag blir då-
lig måste hon kunna larma 
någon.

Nu paret fått ett trygg-
hetslarm som ligger väl 

synligt på fönsterbrädan i 
köket.

Annika Hergart försöker 
också lindra Erik Sören-
sens oro över vad som 
skulle hända om han går 
bort genom att berätta att 
kommunen gör en bedöm-
ning av behovet som kan 
uppstå och avgör vilka in-
satser som ska komma till.

– Det är inte många i den 
här åldern som har det så 
gott som vi har. I vår situa-
tion är vi inte i behov av så 

stor hjälp men det är skönt 
att veta att den finns. Skul-
le det vara några problem 
har vi en kontaktperson 
och det är en trygghet, sä-
ger Erik Sörensen.

TEXT
CAtHArinA SigAlA

catharina.sigala
@kristianstadsbladet.se

TEXT
tommy SvenSSon

tommy.svensson
@kristianstadsbladet.se

044-18 55 34

”Jag känner mig absolut inte gammal, men märker på mina 
ben att de inte är vad de en gång brukade vara”, säger Erik 
Sörensen.  

●● Förebyggande hembesök innebär vinster för 
både individen och samhället. Därför samarbe-
tar grannkommunerna i ett nytt projekt.
BromöllA. Kommunerna 
i Skåne nordost samarbe-
tar tillsammans med Kris-
tianstad Högskola, Region 
Skåne och primärvården i 
ett projekt för att utveckla 
de förebyggande hembe-
söken.

– Det ligger i vårt ansvar 
att jobba förebyggande. 
Det är ett känt fenomen att 
antalet äldre ökar och att 
det innebär vissa utma-
ningar, därför måste vi 
jobba preventivt, säger 
Maria Kusagård, enhets-
chef över hemsjukvården i 
Bromölla.

Bland de kommuner 
som har haft förebyggan-
de hembesök har mål-
gruppen, fokusområden 
och organisation skilt sig 
åt. Syftet med projektet är 
att ta fram en gemensam 
modell för alla kommuner, 
förklarar Albert Wester-
gren, professor i omvård-
nad på Kristianstad Hög-
skola och projektledare.

i bland annat Bromölla 
har hembesöken inletts 
med en handskriven enkät 
om allt ifrån minnet till 
känslan av trygghet. 

I framtiden ska senioren 
själv kunna svara på frågor 
om sin hälsa via en app på 
en läsplatta. På så sätt 
kommer varje användare 
få individuellt anpassade 
rekommendationer och 
råd, direkt i appen. Under-
laget samlas sedan i en da-
tabas och ska fungera som 
ett verktyg när kommu-

nerna planerar sina verk-
samheter och kan även an-
vändas i forskning.

– Det här är samverkan 
med stora bokstäver. Tidi-
gare har en kommun haft 
fokus på det sociala och en 
annan på det fysiska. Nu 
försöker vi plocka godbi-
tarna för att göra ett effek-
tivt frågebatteri, säger Al-
bert Westergren.

målgruppen för projektet 
kommer att vara kommu-
nernas 77-åringar, en ål-
der distriktssjuksköter-
skan Annika Hergart tror 
är lämplig. 

– Gränsen för att vara 
äldre skjuts fram och 
många 75-åringar har 
ännu inte hunnit fundera 
över de här frågorna.

Det kan också bli aktu-
ellt att grupper i behov av 
mer specifikt stöd kan er-
bjudas ett besök tidigare.

Som det ser ut i nuläget 
kommer hembesöken att 

ligga under kommunernas 
ansvar men det är också en 
av Albert Westergrens far-
hågor.

– När kommuner får det 
ekonomiskt kärvt är det 
ofta det förebyggande ar-
betet som får stryka på fo-
ten. Risken är att vi då får 
fler seniorer som blir sjuka 
tidigare och det ökar kost-
naderna.

enligt planen ska projek-
tet sjösättas till hösten 
men än är det inte klart 
hur det ska implemente-
ras i verksamheterna. Men 
på sikt är målet är att den 
samlade kunskapen om 
varför förebyggande insat-
ser är viktiga ska spridas 
till resten av landet.

– Det här handlar om att 
stäva efter ett oberoende 
och hälsosammare längre 
liv. Det innebär vinster 
både för individen och för 
samhället, säger han.

CAtHArinA SigAlA

Genom att ställa frågor om allt från social utsatthet och ensamhet, till hur en kan minska risken 
för fallskador hoppas distriktssjuksköterskan Annika Hergart och hemsjukvårdens enhetschef 
Maria Kusagård att kommunens seniorer ska få stöd att behålla hälsan längre. 

Projekt för 
bättre hälsa

% Fakta

Förebyggande hembesök

●● Kommunerna i Skåne Nordost ingår i en forsknings-
grupp, (Hälsa i samverkan), tillsammans med Högsko-
lan Kristianstad, Region Skåne och primärvården. 

●● Projektet går ut på att ta fram en gemensam modell för 
förebyggande hembesök.

●● De gemensamma huvudområden som besöken ska 
handla om är: fysisk och psykisk hälsa, den sociala situ-
ationen, nutrition, fallrisk och allmänt välbefinnande.

●● Projektet finansierar av kommunerna Bromölla, Osby, 
Östra Göinge, Hässleholm, Kristianstad och Perstorp. 
Vid årsskiftet anslöt sig även Hörby.


