BESLUT OCH INFO FRÅN STYRGRUPP NÄRVÅRDS
STYRGRUPPSMÖTE DEN 14 JUNI

TI LLS AMM AN S GÖR VI S KI LLN AD !

Målsättning med detta ”brev”
Sprida viktig information och fattade beslut
Närvårdssamverkans arbete är vårt gemensamma
uppdrag och därmed inget fritt valt arbete! Vi ska göra
skillnad via SAMVERKAN!
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Vi ska hålla i och hålla ut i arbetet med Mobil
närvård. Mobil närvård ska vara en punkt på
dagordningen ute i de lokala ledningsgrupperna.
Projektet Mini-Maria, ”pausas” under tiden som vi
granskar omfördelning av resurser.
Under sommaren sker samverkansmöten, i syfte
att delge varandra information samt om möjligt
gemensamt lösa eventuella svårigheter.
Närvårdssamverkans Spridningskonferens med
Anders Ekholm i spetsen genomförs den 23 januari
2020.
Gemensamma insatser ges inom ramen för
projektet Tidig upptäckt, Tidiga insatser.
Ett ledningsråd för samordnad hälsa, vård och
omsorg har skapats regionalt i syfte att bland
annat säkerställa en regional förvaltning och
utveckling av arbetet kring in-och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård och allt som hör det till.
Vi måste titta på resultaten kopplade till den nya
lagen, och kontinuerligt arbeta med att förändra
vårt arbetssätt. En bra dialog vårdgivarna
emellan är ett krav.
Avvikelser i samverkan ska besvaras med åtgärd
inom 60 dagar, samtliga måste se över sin
hantering av detta.
Kallelsen för de lokala ledningsgrupperna ska
skickas ut senast 10 dagar innan mötet.
Samverkansfrågor, brister på den lokala nivån,
avvikelser osv. ska hanteras och diskuteras i den
lokala ledningsgruppen.
Politiken önskar en redogörelse för hur vi rustar oss
inom psykiatrin kopplat till lagen om samverkan
vid utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård.

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

Trevlig sommar önskar Närvårdskontoret!
Tack för allt gott arbete våren 2019!

Länk till Närvårdssamverkans hemsida

Charlotte.

0703–799003

bliesener@
vgregion.se

annkatrin.schutz@
vgregion.se

0721–912824

INFORMATION KRING SIP- SIP
SKA GENOMFÖRAS PÅ ALLA
PATIENTER MED ETT BEHOV AV
DETTA.

När en patient behöver fortsatt hjälp av
annan organisation efter utskrivning från
sjukhuset skall SAMSA användas. En
bedömning görs vilken planeringen som
behövs;
1. I första hand skall planeringen helt ske i
SAMSA (ej något möte) med ev. tillägg att
patienten kontaktas via telefon av ex
biståndsbedömare i kommun.
2. Ett planeringsmöte behövs, samtliga
organisationer deltar, det kan ske fysiskt
eller via Skype.
3. En utökad planering behövs och då
kallas det till SIP som antingen sker på
sjukhuset, (då används de fasta tider som
finns) eller i hemmet.

