Samverkanslagen och mobil närvård –
ur ett patient-brukarperspektiv
Välkommen att lära och reflektera med
Vårdanalys, den 21 september 2018.
Vad är det viktigaste vi behöver göra för att säkerställa att samordningen
sker från ett patient-brukarperspektiv?
När samordningen brister bidrar det ofta till en försämrad upplevelse för
patienter och brukare samt till en sämre vård och omsorg. Vårdanalys har
regeringens uppdrag att följa genomförandet av lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Målgrupp:
Politiker, chefer och medarbetare inom region och kommun som arbetar
med hälso-och sjukvårdsfrågor, vård och omsorg.

Datum

21 september 2018

Tid

12:00-13:00 lättare lunchförtäring
13:00-16:00 föreläsning inklusive fika

Plats

FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken 15A, Vänersborg

Anmälan

Anmälan senast den 10 september 2018
via Regionkalendern

OBS! Eftermiddagen är kostnadsfri. Vid utebliven plats, som inte
avanmälts senast 17 september, sker dock en debitering på 300kr.
Dagen är ett samarrangemang mellan Vårdsamverkan Fyrbodal,
FoU-Socialtjänst Fyrbodal och FoU primärvård Fyrbodal

Entré till FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken 15A, 462 35 Vänersborg

Dagens program
13.00 – 13.15

Samverkanslagen och mobil närvård i Fyrbodal

Vårdsamverkan Fyrbodal inleder och presenterar pågående lokala arbeten
på temat patient- och brukarfokus i mobilnärsjukvård och arbetet med att
införa samverkanslagen.
13.15 – 13.35

Vårdanalys presenterar rapporten ”Från medel till mål”.

Vårdanalys har gjort en analys av elva lokala och nationella initiativ som
genom en rad olika medel har försökt förbättra samordningen. Ökar
patient-brukarfokuset? Vad vet vi om vilka medel som faktiskt resulterar i
en samordnad vård och omsorg för patienter och brukare?
13.35 – 13.50

Gruppdiskussion

Vad behöver vi göra för att säkerställa att samordningen utgår från ett
patient- brukarperspektiv?
Till exempel: I patient-, brukarmötet? I SIP-planering? I utvecklingsprojekt?
13.50 – 14.10

Återrapportering

14.10 – 14.40

Fika

14.40 – 15.00

Vårdanalys presenterar sitt arbete med uppföljning av
nya lagen för utskrivningsklara

Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa genomförandet av lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Inom ramen för
uppdraget ska Vårdanalys särskilt analysera landstings och kommuners
utvecklingsarbete kring utskrivningsprocessen, samt effekter av
lagstiftningen för huvudmännen och för patienterna. Vi får ett smakprov
från uppföljningen.
15.00 – 15.30

Gruppdiskussion

Vilka möjligheter och utmaningar finns med lagen utifrån ett patient-,
brukarperspektiv?
Hur kan patientens delaktighet stärkas och hur kan patientinformationen
utvecklas?
Hur kan uppföljningen delaktigheten följas?
15.30 – 16. 00 Återrapportering och avslut

