Gå med i vår

EU-omfattande samverkan
och dra nytta av samarbetet
för att förbättra äldres
välbefinnande och värdighet.

We can DO it! Vi kan göra mycket

genom att börja i det lilla.

WeDO riktar sig till alla aktörer som
vill förbättra livskvaliteten för äldre
med vård- och omsorgsbehov,
genom införandet av EU:s
kvalitetsramar för insatser inom
äldrevården och äldreomsorgen.
Att delta i WeDO:s
samverkansorganisation
ger möjligheter till att dela
erfarenheter samt att få tillgång
till nyskapande idéer.

Så engagera dig !

Varför?
Som medlem i WeDO får du möjlighet att:
• delta i en EU-gemenskap bestående av
aktörer som har åtagit sig att förbättra
kvaliteten på insatser inom äldrevården
och äldreomsorgen.
• delta i ett EU-omfattande och webbaserat
forum om vård och omsorg
• utbyta information med andra deltagare
samt dela erfarenheter

Hur?
Du kan gå med i WeDO genom att:
• kontakta samordnaren för ditt nationella
nätverk och ta del av deras arbete om du
bor i något av de 12 länder som är
involverade i WeDO-projektet
• kontakta AGE Platform Europe om ditt
land inte är involverat i WeDO-projektet.
Vi kommer att ge dig information och stöd
för att hjälpa dig med att gå med i WeDO och
upprätta ett nätverk med aktörer i ditt land
• införa kvalitetsramarna för insatser inom
äldrevård och äldreomsorg och skicka oss
information om hur du gjorde

Om WeDO-projektet:
WeDO var ett EU-projekt (20102012) samfinansierat av Europeiska
kommissionen. Projektet leddes av
en styrgrupp med 18 aktörer från 12
medlemsstater i Europeiska unionen.
ÎÎ Mål: att skapa ett varaktigt och öppet
europeiskt samarbete mellan europeiska,
nationella och lokala aktörer med syftet
att förbättra kvaliteten på de insatser
och tjänster som riktas mot äldre och att
bekämpa våld och övergrepp mot äldre.
ÎÎ 12 nationella nätverk, och ett
europeiskt, med ett brett spektrum av
aktörer bidrog aktivt till projektets resultat.
ÎÎ Huvudsakliga resultat: Europeiska
kvalitetsramar för insatser inom
äldrevården och äldreomsorgen samt
WeDO:s samverkansorganisation.
WeDO-projektet har avslutats men WeDO:s
samarbete kommer att fortsätta!

Europeiska kvalitetsramar
för insatser inom
äldrevården och
äldreomsorgen
Kvalitetsramarna innehåller 11
kvalitetsprinciper och 7 aktivitetsområden
som förtydligar vad en insats av kvalitet
innebär. De syftar till att:
ÎÎ säkerställa en gemensam bild av hur
äldrevården och äldreomsorgen ser ut
och bör se ut samt öka medvetenheten
om behovet av att bekämpa våld och
övergrepp mot äldre.
ÎÎ öka de äldres medverkan i att definiera
sina egna behov samt de tjänster och
insatser som krävs för att möta dem.
ÎÎ underlätta för vård- och omsorgsgivare
att utbyta goda exempel, både inom
landet och över nationsgränserna, och
på så sätt bidra till att utveckla bra och
hållbara insatser.
ÎÎ främja ett bättre och mer samordnat
informationsutbyte mellan olika
aktörer för att förbättra vård- och
omsorgsinsatsernas kvalitet och effektivitet.
ÎÎ förbättra kvaliteten inom äldrevården
och äldreomsorgen genom att hålla
en jämn balans mellan effektivitet,
ekonomi och kvalitetsutveckling.
ÎÎ genom dessa åtgärder förbättra
livskvaliteten hos äldre i behov av
vård och omsorg.

WeDO:s webbsida finns här
för att hjälpa dig!
På WeDO:s webbsida kommer du att hitta:
ÎÎ kontaktuppgifter till alla samordnare
för WeDO:s nationella nätverk.
ÎÎ exempel på kvalitetsverktyg.
ÎÎ en uttömmande databas med
goda exempel.
ÎÎ en webbaserad metod för ett
samverkande förhållningssätt med
tips och råd.
ÎÎ en sammanfattning av WeDO:s
nationella nätverks erfarenheter.
ÎÎ ett forum där du kan diskutera med
andra medlemmar i WeDO.

Och mycket mer:
Besök www.wedo-partnership.eu
och registrera dig kostnadsfritt
för att bli medlem i WeDO!

Denna publikation har medfinansierats av
Europeiska kommissionen. Det fulla ansvaret
ligger hos författaren och Europeiska
kommissionen är inte ansvarig för användandet
av informationen som finns i publikationen.

Main contact point:
AGE Platform Europe
Rue Froissart, 111
B-1040 Bruxelles
Tel. +32 2 280 14 70
E-post info@age-platform.eu
(with the reference ‘WeDO partnership’)

För mer information och den fullständiga
versionen av de europeiska kvalitetsramarna
kontakta:
SPF, Sveriges Pensionärsförbund
Box 22574
104 22 Stockholm
Tel. 08-692 32 50
E-post ola.nilsson@spf.se

www.wedo-partnership.eu
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