Handlingsplan med Aktiviteter för Utvecklingsgrupp (UG)
Äldre 2020
Syfte – Utvecklingsgruppen ska bereda frågor inom området när det finns
behov av delregional samordning. Målet är att den enskilde ska uppleva vård
och omsorgsinsatserna som en helhet utan gränser och att den upplevs som
sammanhållen.

2020-11-26

Målgrupp – är de patienter och grupper i befolkningen som
•

Är 65 år och äldre

• Vårdas i livets slutskede, oavsett ålder
och som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser
från både kommun och region.

Prioriterade Målområden
•

Psykisk hälsa

•

In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

•

Samordnad individuell plan (SIP)

•

Kvalitetsförbättringar
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Mål/delmål

En god samverkan med
fokus på den enskildes
behov

Aktivitet

Nätverk för SIP-samordnare med
återkommande träffar
Implementering av reviderad
riktlinje SIP

Ansvar för
aktiviteten

Uppföljning, mätetal,
utfallsmått

Resultat

SAMLA processledare

Öka antalet SIP i samverkan

Nätverksträff med SIPsamordnare hösten 2020

Lokala SIP-samordnare
Delregional SIPsamordnare

SIP i IT-tjänst SAMSA prioriterat
Utbildningsinsatser vid
implementering av reviderad SIP
riktlinje 2021

Suicidprevention för äldre

Första hjälpen utbildningar 2020
Bygga upp lokal organisation som
stöd

Statistik SIP i IT- tjänst SAMSA

SAMLA processledare

Minst en utbildad i varje
verksamhet

Två utbildningar genomförda,
i Lerum och i Alingsås

Delregional handlingsplan tas fram
Fyra Första hjälpen instruktörer i
SAMLA utbildas under 2021 och
uppdrag tas fram
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Mål/delmål

Upprätthålla Mobil närvård
genom
uppföljning/utvärdering

Aktivitet

Kartläggning av ett nuläge
Delregional beskrivning av Mobil
närvård i Vårdsamverkan SAMLA
tas fram

Ansvar för
aktiviteten

Uppföljning, mätetal,
utfallsmått

Delregional samordnare
Beskrivningen är publicerad
på hemsidan

AG

Samverkansmöte genomförs med
Mobil närvård/NSVT och
primärvård

Vägledning för nationella
riktlinjer demens blir känd i
samverkan
En demensprocess som ger
trygghet för den enskilde
och dess närstående
God vård i livets slutskede
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Implementera delregional
tillämpning demens

Samverkansmötet inställt och
uppskjutet till våren 2021 på
grund av covid-19
UG

En proaktiv rutin att vid
demensdiagnos genomföra en SIP

Följsamhet till nationellt
kunskapsstöd för god palliativ vård
i livets slutskede.

Resultat

Statistik för SIP vid demensdiagnos

Berörda kommunala
chefer,
vårdcentralchefer och
samtliga
verksamhetschefer på
Alingsås lasarett

Täckningsgraden i svenska
palliativ registret
Andel patienter med dokumenterat
brytpunktssamtal, +65 år
Andel patienter med
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Mål/delmål

Aktivitet

Statistik tas fram till januari 2021
för att skriva rapport

Ansvar för
aktiviteten

Uppföljning, mätetal,
utfallsmått

Palliativa enheten i
samarbete med HSV

dokumenterade
munhälsobedömningar, +65 år.
Andel patienter med utförda
smärtskattningar, +65 år

Processledare SAMLA

Resultat

Covid- 19 indikator
Andel hemsjukvårdspatienter som
avlider på plats de själva valt
Uppgifter gällande
brytpunktssamtal,
munhälsobedömningar,
smärtskattning och dödsplats
hämtas från Svenska Palliativ
registret
Enskilda personer blir
erbjudna N-tandvård, Ftandvård och
munhälsobedömningar i
SAMLA
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Tema munhälsa på brukardialog
hösten 2020
Information av folktandvården till
enskilda vårdcentraler efter
förfrågan

Tandvårdens
representant och
Processledare SAMLA
UG

Följa statistik på kommunnivå
Andel personer som har erbjudits
N eller F tandvård och
munhälsobedömningar ska ligga på
samma nivå som övriga
delregioner

Ansvarig i UG varit och
informerat på ett antal VC
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Mål/delmål

Stärka brukarmedverkan

Bjuda in en
brukarrepresentant till UG
2021
Effektiv avvikelsehantering
som ska leda till
förbättringsåtgärder

Förbättrad
nutritionsbedömning och
behandling
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Aktivitet

Ansvar för
aktiviteten

Uppföljning, mätetal,
utfallsmått

Resultat

Dialogmöte med tema
hälsofrämjande och rehabilitering
våren 2020 och
munhälsa/tandvård hösten 2020

AU från UG

Antal genomförda träffar

Två planerade dialogträffar
har blivit inställda på grund
av covid-19

Analysera inkomna avvikelser och
kategorisera dessa

AG

MedControl Pro gäller nu i SAMLA
enligt Regional rutin
Pilot – dietist ”rondar” på Särskilt
boende (SÄBO)

Delregional samordnare
Processledare SAMLA

Dietistenheten i
primärvården och
kommunen

Rapporteras från MedControl Pro 1
ggr/kvartal

Antal nutritionsbedömningar ökar
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