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Uppdragsbeskrivning
[Utvecklingsarbete gällande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet för vuxna
patienter som behandlas med trakeostomi och får andningsstöd via hemventilator]
Bakgrund
Varifrån kommer uppdraget?
Ledningsgruppen Vårdsamverkan Fyrbodal.
Regionalt/delregionalt/lokalt?
Detta är ett delregionalt arbete för alla kommuner och vårdcentraler inom
Vårdsamverkan Fyrbodal och NU- sjukvården.
Beskrivning av bakgrunden till uppdraget
Patienter som behandlas med trakeostomi med andningsstöd via en hemventilator
har ett unikt vårdbehov som kräver en begränsad och kompetent personalgrupp.
Antalet patienter inom denna målgrupp i Fyrbodals kommuner är få. Trakeostomin
kan antingen vara anlagd för en tidsbegränsad period eller permanent, beroende på
vilken indikation som ligger till grund för beslutet/åtgärden.
I Fyrbodalsområdet vårdas mellan 10 – 15 personer av denna målgrupp där NUsjukvården och kommun har ett hälso-och sjukvårdsansvar för trakeostomi- och
ventilatorvården. Vid arbetet med framtagandet av en gemensam rutin tydliggjordes
fler förbättringsområden som behöver omhändertas. Arbetsgruppen fick fortsatt
uppdrag att utveckla dessa områden.
I Hälso- och sjukvårdsavtalet för Västra Götaland är ett av utvecklingsåtagandena
samverkan kring patienter med specialiserad och avancerad vård i hemmet.
I många fall rör det sig om patienter med omfattande funktionsnedsättningar med
behov av ett multidisciplinärt omhändertagande. Det är därför angeläget att vården
samordnas för att skapa en samlad bild av patientens sjukdom och vårdbehov över
tid.
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Syfte
Syftet med arbetet är att i samverkan mellan NU- sjukvården, Fyrbodals kommuner
och primärvården skapa en strukturerad och säker vård för målgruppen.

Mål


Ta fram förslag på kriterier och ansvarsfördelning gällande begreppet
utskrivningsklar utifrån målgruppen. Med hänsyn till
personalrekrytering och utbildningsbehov.



Utreda och ta fram förslag på behov av specialistsjukvårdens
möjligheter att medverka för att patienten ska kunna vårdas i
hemmet.



Tydliggöra ansvarsfrågan mellan vårdgivare för beslut om
behandlingsbegränsningar.



Utreda vilken yrkesfunktion som kan stänga av hemventilatorn för
patienter som avlider i hemmet.



Utarbeta en vårdtagarpärm.



Utarbeta en anvisning/utbildningsmaterial gällande hemventilatorn.



Utarbeta en checklista för läkarutlåtanden som kan ingå i utredningsunderlaget då den enskilde ansöker om personlig assistens enligt
LSS.

Resurser/budget
Inga extra medel finns avsatta för detta arbete. Utvecklingsarbetet bedrivs inom
befintliga verksamheter, som står för personalresurser till arbetsgruppen.
Vårdsamverkan Fyrbodal bekostar lättare förtäring i samband med möten.
Organisation
 Ledningsgruppen Vårdsamverkan Fyrbodal är styrgrupp för arbetet.
 Utvecklingsledare Anette Forsberg har i uppdrag att leda arbetsgruppen.
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Bemanning av den delregionala arbetsgruppen



Kommunrepresentanter: MAS Vänersborg Tommy Carlgren,
distriktssköterska Vänersborgs kommun Charlotta Karlsson.
NU-sjukvårdsrepresentanter: Jeanette Faeder, avdelningschef avdelning 54,
neurologi/neurologimottagningen
Marie-Louise Dahlén-Lindqvist, medicinmottagning där lungmottagning är en
del
Magnus Ransjö, sektionsledare avdelning 51, lungmedicin
Kjell Hallén sjuksköterska neurolog.
Maria Kollberg Sjuksköterska lungmottagningen
Marie – Louise Larsson Usk öronmottagningen.
Anti Stridsman, Utvecklingsledare NU-sjukvården
Maria Skön, Vårdplaneringssköterska NU – sjukvården



Deltagarens roll är att representera kommunerna i Fyrbodal och sin
verksamhet inom NU- sjukvården. För detta behöver deltagarna kunna
avsätta tid från sitt ordinarie arbete. Den enskilde deltagaren ansvarar för att
åta sig de arbetsuppgifter som tilldelas denne och gemensamt ta fram förslag
på lösning



Gruppen önskar adjungerar in specifik kompetens vid behov. Ex:
Biståndsbedömare, Öronläkare, lungläkare, Neurologläkare,
verksamhetschef.
Ledningsgruppen lämnar förslag på namn.



Kommunikation
 Avrapportering till ledningsgrupp/styrgrupp när resultat kan presenteras.
 Deltagaren hämtar inspel och synpunkter från sin lokala arbetsplatser.
 Deltagaren ansvarar för spridning av information på ”hemmaplan”.
 Förankringsarbetet sker via ledningsgruppen Vårdsamverkan Fyrbodal, MASnätverket, Socialchefsnätverket, lokala närsjukvårdsgrupperna och i NUsjukvårdens via representanter i ledningsgruppen och arbetsgruppen.
 Kontinuerliga nyhetsbrev på hemsidan vårdsamverkan.se
Tid


Uppdraget startar 2018-06-08 och beräknas pågå till hösten 2019.
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