INFORMATIONSBREV NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA
ÄLVSBORG 20 MARS 2020

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!
Målsättning med detta ”infobrev” är att
sprida viktig information och fattade beslut






















INFORMATION/BESLUT
Nu hjälps vi åt och arbetar för samverkan!
Den tryggaste vården för sköra äldre personer
är utanför sjukhusen. Därför kraftsamlar vi nu
kommun, sjukhus och primärvård tillsammans
för att säkerställa vården för de mest utsatta i samhället.
Målet är en god och trygg vård för sköra äldre – och för de
som sköter om dem.
De tre parterna är helt överens och kraftsamlar nu resurser
för att kunna komma till patienterna som är i behov av vård i
stället för att de skickas till sjukhuset där de riskeras att
utsättas för smittspridning. Ett meddelande har skickats ut
om att vi genomför planering via Skype och telefon i den
mån som går, för att undvika att träffas fysiskt. En gång i
veckan kommer uppföljningsmöten kring Covid-19 att hållas.
Uppdateringar görs på Vårdsamverkan Västra Götalands
hemsida.
Förväntningarna på Samverkansarbetet 2020 är att vi ska
hålla i och hålla ut i det som var bra 2019, vi ska ha högt i
tak, ha respekt och tillit för varandra, ödmjukhet inför
varandras arbete och inför de svårigheter som de olika
verksamheterna står inför. Vi ska tillsammans arbeta med de
utmaningar som framkom 2019, exempelvis kring
informationsspridning och förankring av fattade beslut. Vi ska
också arbeta tillsammans kring omställningen av vården.
Uppdragsgrupp psykisk hälsa arbetar med ett uppdrag, som
består av att se över innehåll för en bra webbutbildning kring
Suicid, liksom att se över en dag kring samsjuklighet,
existentiella frågor, kopplat till suicid.
Workshop den 2 april gällande lagen om samverkan vid
utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård är inställd och
genomförs till hösten istället.
Vi ska fortsatt satsa på SIP (Samordnad Individuell Plan).
Nina Brag, från Barn och ungdomspsykiatrin är ny
ordförande i uppdragsgrupp Barn och unga.
Uppdragsgrupp barn och ungas uppdrag och
handlingsplan godkändes. För mer information om
handlingsplanen se på Närvårdssamverkans hemsida.
Nina Brag och Karin Berg är nu projektledare för Tidig
upptäckt, Tidiga insatser på 20% vardera tom juni 2020.
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg fortsätter att finansiera
LärUt (läkemedelsutbildning) och Trycksårsutbildning 2020.
Det är viktigt att följa resultaten gällande Lagen om
samverkan vid utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård. Vi
behöver bland annat arbeta vidare med våra resultat kring
SIP och att Sjukhuset blir bättre på att skriva meddelande
om utskrivningsklar mm. Rutin gällande vad som ska faxas
ifrån sjukhuset beslutades, och återfinns på
Närvårdssamverkans hemsida.
Samtliga avvikelser ska göras via avvikelsesystemet
MedControl.
Workshop kring omställningen av vården kommer att hållas i
syfte att stärka samverkan delregionalt. Med på workshopen
kommer Närvårdssamverkans politiker, Styrgrupp och
uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan att vara.
Mini-Maria förväntas starta i oktober 2020.
Ett arbete kring Tvångsvård görs och utvärderas i juni 2020.

Närvårdssamverkans arbete är vårt gemensamma uppdrag och därmed
inget fritt valt arbete! Vi ska göra skillnad via SAMVERKAN!
Länk till Närvårdssamverkans hemsida

Charlotte.

0703–799003

bliesener@
vgregion.se

ann-katrin.schutz@vgregion.se

0721–912824

VI I SÖDRA ÄLVSBORG GÅR INTE
IN OCH ARBETAR NÅGRA EXTRA
DAGAR UNDER PÅSKEN 2020.
UTVÄRDERING AV JUL OCH NYÅR
2019 LIGGER TILL GRUND FÖR
BESLUTET.GOD
FÖRBEREDELSE/PLANERING KRÄVS!
SIP SKA GENOMFÖRAS PÅ ALLA
MED ETT BEHOV AV DETTA OCH
REGISTRERAS I SAMSA.
Mål och mätetal 2020 i Plan och budget
1)

2)
3)

4)

Antal svarsdagar på avvikelser över
beslutad tidsperiod (60 dagar) får
vara max 5 %.
Antal återinskrivningar inom 30 dagar
får vara max 15% på årsbasis.
Andel listade individer 75 år och äldre
där fördjupad
läkemedelsgenomgång genomförts
de senaste 12 månaderna, ska ökas
med 5% på årsbasis (enligt Munin).
Antal upprättade Samordnade
Individuella Planer i SAMSA får vara
som lägst 145 st på årsbasis.

Närvårdssamverkan är forumet där
kommunen och regionen skakar
hand och är ”kompisar”

