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Eva Wikström
Jag är legitimerad sjuksköterska, examinerad
vårdlärare och har en fil. lic. i sociologi. Jag
har lång och bred yrkeserfarenhet inom vård
och omsorg. Främst som vårdlärare,
utvecklingskonsult i olika verksamheter samt
som forsknings- och utvecklingsledare inom
äldreområdet.

Min profil
Grunden för hur mina insatser utformas kan sammanfattas i tre punkter:

Kunskap
Teoretiska och praktiska kunskapsområden ses som lika viktiga i allt
utvecklingsarbete och det är främst i skärningspunkten mellan dessa
områden som lärande och utveckling kan ske.

Lärande
Alla bär på kunskaper och erfarenheter av olika slag. Det är därför en
utmaning att hitta var deltagare och arbetsgrupper befinner sig för att
kunna utgå därifrån.

Utveckling
Alla kan och vill utvecklas inom sitt eget yrkesområde. Enskilda personers
kunskap skapar möjligheter till breddat lärande och utveckling av
verksamheter.
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Vad jag kan bidra med
Utbildningar och

Utredningar och

utvecklingsprojekt

utvärderingar

Skräddarsydda utbildningar och
utvecklingsprojekt utifrån
verksamhetens behov. Till
exempel utbildning i
kontaktmannaskap eller
demensomsorg. Även uppdrag
inom reguljära utbildningar.

Det finns många insatser och
försök inom vård och omsorg
som behöver studeras närmare.
Jag kan ge stöd för personal som
gör detta eller genomföra
uppdragen själv utifrån era
önskemål.

Grupphandledning

Föreläsningar

Handledningsuppdragen kan ha
fokus på allmän vård och omsorg
eller vara riktade till specifika
problemsituationer. Även
personalrelationer kan vara
huvudfokus.

Enskilda föreläsningar kan
genomföras inom olika områden,
till exempel äldres
självbestämmande och
anhörigomsorg.

Mina insatser vänder sig till
Samtliga som berörs av äldrevård och omsorg. Till exempel
undersköterskor, vårdbiträden, enhetschefer, biståndshandläggare,
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, anhöriga och politiker.
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Kontakt
Välkommen till ett förutsättningslöst möte där vi kan samtala om
vilka behov och önskemål som är aktuella.
Eva Wikström
Kastlösa 183
386 61 Mörbylånga
Mobil 070-765 42 44
eva@evawikstrom.se
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