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Utnyttja
registret
ännu mer
Sedan tidigare har socialen
alltid gjort förfrågningar i be-
lastningsregistret när det
gällt anställningar av perso-
ner som ska jobba med barn.
Även när det gällt adoption,
fosterhemsplacering och kon-
taktpersoner eller ledsagare
har man använt sig av den
här möjligheten.
Det är främst för att undvika
att anställa någon som gjort
sig skyldig till sexuella över-
grepp eller misshandel som
dessa förfrågningar i belast-
ningsregistret görs. Det kan i
vissa fall också gälla ekono-
miska brott.

Nu vill socialnämnden gå
ett steg längre och utöka det-
ta att även gälla de som ska
jobba med personer som har
psykiska funktionshinder,
personer med utvecklings-
störning samt barn och ung-
domar. 

Bedömning
Tillförordnade socialchef Li-
sa Kihl berättar att man tagit
fram rutiner för detta och vid
anställningar tittar man på
detta och gör sedan en be-
dömning för varje person.
Det kan då hända att någon
gammal ungdomssynd inte
ska behöva belasta en per-
sons ansökan många år se-
nare.

Gemensam
mätning av sår
Den 6 december förra året
gjordes en gemensam tryck-
sårsmätning i hela den västra
länsdelen. 

De personer som ingick i
mätningen var de som var
vid det tillfället låg på Karl-
skoga lasarett eller hade häl-
so-och sjukvårdsinsatser i
Karlskoga, Degerfors och
Laxå den här dagen. 

Av de 47 som den dagen
hade trycksår låg 19 på lasa-
rettet, 16 var inom Karlskoga
kommuns vård, tio i Deger-
fors kommuns vård och två
befann sig i Laxå kommuns
vård. 

Det konstateras i rapporten
att av de personer som hade
trycksår i Karlskoga kom-
mun så var 12 av dessa inkon-
tinenta. Och det är då an-
vändningen av
inkontinenshjälpmedel som
försvårar läkningen av sår på
höfter och ryggslut.

Flera av de personer som
hade trycksår var multisjuka
och några var diabetiker. 

Dålig blodcirkulation bi-
drar till bildandet av tryck-
sår. 

Undernäring är också van-
ligt bland personer som får
trycksår.

Socialförvaltningen har ut-
arbetat en handlingsplan och
utbildning bland personalen
har redan startat för att på så
sätt kunna förebygga tryck-
sår och vidta de åtgärder som
behövs.

Att forska i sina anor har blivit
allt populärare. Något som ock-
så märktes nät Karlskoga-De-
gerfors Släktforskarklubb ord-
nade Släktforskningens dag på
Bibliteket i lördags. Det var full
fart hela tiden. 

Anita Eriksson satt framför da-
torn med Agne Adolfsson, we-
bansvarig i klubben, och Nils
Jonasson.

– Det är så kul. Jag har precis
börjat, har
bara hållt på
sex-sju veck-
or! sade Ani-
ta förtjust.

Den tän-
dande gnis-
tan för hen-
nes del var
att hon fick ta
över gravrät-
ten för sin morfars föräldrar.

– Jag får så god hjälp i klub-
ben. Och genom hembygdsarko-
vet har jag kommit ner till 1700-
talet med en gren. De är ju
bergsmän de flesta, säger hon
och koncentrerar sig på datorn
igen.

Mikrokort
Runt montrarna i biblitekets
hörsal flockas folk. Det var
många som ville få del av infor-
mation om mikrokort, arkiv,
SVAR:s databaser, Genline, ba-
ser på Internet, CD-skivor och
krusverksamhet.

Mona Skoglund tittar på ett
stiligt släktträd tillsammans
med klubbens ordförande Bengt

Hammarström. Det gjordes av
Sven-Arne Rosenberg till hans
fars 85-årsdag.

– Men min släkt kommer från
Hjo, även om jag flyttade hit
1953, berättar han. Släktforsk-
ning har han intresserat sig för
länge haft kurser för Vuxensko-
lan, och själv och kommit ner så
långt som till 1500-talet med nå-
gon gren.

– Fast jag tycker inte det är li-
ka intressant när man kommer

för långt ner.
Farfars farfar
är fortfarande
intressant –
men sedan...

Jean Björk,
tillhör också
klubben, berät-
tar hur man
ska börja.

– För det för-
sta ska man gå med i en nybör-
jarkurs, så man lär sig hur man
ska använda datorerna i for-
skarsalen och får tips om vilka
register som finns och vilka pro-
gram man ska börja med. Lik-
som vilka arkiv som finns –
Land- Riks- och Emmigrantar-
kiv och så vidare.

Kyrktagen
I forskarsalen var det fullt vid
datorerna.

– Titta, Där blev hon kyrkta-
gen, sade Wanja Sundin och pe-
kade. Och tipsade om att fad-
drarna är viktiga att ha reda på.
De kan leda vidare om man kör
fast.

Wanja Sundin leder en del av

nybörjarkurserna. Intresset är
stort. 

I höstas fick man göra två,f
ast mabn tänkt ha en och i vår
fick man ha ännu en nybörjar-
kurs, fast man inte tänkt ha nå-
gon.

– Jag vet egentligen itne var-
för. Men också unga är intresse-
rade. Jag tror att det helt enkelt
ligger i tiden.

Sigun Carlén-Slottner
0586-72 13 33

redaktion@karlskogatidning.se

Intresset för släktforsning bara ökar. Det märktes också på Släktforskningens dag i Karlskoga i lördags.  Bild: Sigun Carlén-Slottner

Allt fler nyfikna vill
forska om släkten

Det är så kul. Jag
har precis börjat,

har bara hållt på sex-sju
veckor! 

Anita Eriksson - nybörjare
på släktforskning

Anita Eriksson är alldeles ny och entusiastisk släktforskare. Hon fick hjälp
av Agne Adolfsson vid datorn. Nils Jonsson tittar på. 




