Fastställd 2018.06.11
Temagrupp Mitt i livet

Uppdragshandling för att förbättra vårdprocessen kring personer med
svåra multifunktionella hinder och med understödd andning
Bakgrund
Sjukdom, förvärvad hjärnskada eller en skada på ryggmärgen som medför nedsatt andningsfunktion
vilken kan ge stora konsekvenser för den enskilde som drabbas och dess närstående. Motoriska,
kognitiva, kommunikativa och/eller emotionella svårigheter är vanliga vilket påverkar socialt
samspel och förmågan till självständighet i vardagslivet. Vård- och omsorgsinsatser från olika
huvudmän kommer att behövas under lång tid ibland livet ut. När specialistsjukvårdens insatser är
avslutade överförs ansvaret för vård- och omsorg till primärvård och kommun.

Målgrupp
Vuxna personer med en sjukdom, förvärvad hjärnskada eller en skada på ryggmärgen med nedsatt
andningsfunktion.

Syfte
Att i samverkan mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Stad, Partille,
Härryda, Mölndal, Öckerö och primärvården i Göteborgsområdet skapa en strukturerad och
säker hälso- och sjukvård samt omsorg för målgruppen.

Mål för uppdraget
Att ta fram förslag till en överenskommelse och rutin i samverkan.

Uppdragsgivare
Temagrupp Mitt i livet

Uppdragstagare
Arbetsgrupp som representeras av ingående parter

Vad skall göras?


Möjliggöra att den enskilde får koordinerade och samordnade insatser för att
förbättra utskrivningsprocessen



Ta fram rutiner för tidig planering på sjukhuset för målgruppen. Planeringen kan/bör
leda till en Samordnad individuell plan (SIP)




Rutiner för tidig planering utmynnar i en överenskommelse
Undersöka möjligheten med definierade funktioner som är kontaktpersoner hos de
olika huvudmännen
Inventera behov av utbildning och information till boende/personliga assistenter och
närstående.



I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

Arbetet bör samordnas med arbetet som sker med Regional Patient Process för förvärvade
hjärnskada vuxna.

Tidplan
Uppdraget påbörjas efter temagruppens möte 2018-06-11

Rapportering
Rapportering sker kontinuerligt till temagruppen.

Kommunikation
Deltagare i temagruppen ansvarar för information och förankring till respektive huvudman.

I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

