Handlingsplan 2019 Temagrupp Äldre
Utveckla samordnad vård, tandvård, stöd och omsorg för individen genom att fokusera på:
- In- och utskrivningsprocessen
- Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa
- fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom

In- och utskrivningsprocessen

Delmål

Aktivitet/Ansvar

Uppföljning

De sjuka äldre får en trygg
och säker inskrivning. Antalet
direktinläggningar och
remisser till sluten hälso-och
sjukvård i samband med
inläggning ska öka.

Dialog med NOSAM gällande:
Finns det rutiner för hur
vård- och omsorgspersonal
ska kunna komma i kontakt
med den vårdcentral där den
äldre är listad
Uppdrag till NOSAM ordf.
Uppföljning rutin
direktinläggning. Revidering
på grund av ändrade
förutsättningar

Rutin Inläggningsklar
patient till medicin och
geriatrik finns på
Samverkanstorget och
innebär möjlighet att
direktinlägga patient på
slutenvårdsplats för geriatrik
och medicin inom SU.

Kommunikationsplan

Mättal: Antalet remisser från
Primärvården till sluten
hälso- och sjukvård. Antalet
direktinläggningar.
Genom samverkan ska den
enskilde få en trygg, säker
och effektiv in -och
utskrivning från sluten hälsooch sjukvård

Länsgemensamt arbete för
implementering av
överenskommelse och
riktlinje(rutin) vid samverkan
vid utskrivning från sluten
hälso-och sjukvård

Uppföljning i UG SAMSA som
varit delaktiga i framtagande
av regionala riktlinjer och
rutiner
Deltagare
samverkansdialoger

Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa

Delmål

Aktivitet/Ansvar

Uppföljning

Äldre med rätt till särskilt
tandvårdsstöd ska
identifieras och antalet som
tackar ja till
munhälsobedömning ska öka

Hjälpbehov munhälsa och
behov av uppföljning N-intyg
eller F-intyg bör finnas i ITtjänsten SAMSA
Öka antalet som tackar Ja till
munhälsobedömning

Mättal: Antal som har rätt till
tandvårdsstöd. Antalet som
tackar nej till
munhälsobedömning.
Webbutbildning antal
deltagare.
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Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa

Delmål

Aktivitet/Ansvar

Uppföljning

Tidiga åtgärder för att
undvika oplanerade
inläggningar från SÄBO och
HSV.

Nosam göra handlingsplan
utifrån målet

Uppföljning med statistik från
akutmottagningen Östra
Sjukhuset som mäter i mars
och oktober men även från
Sahlgrenska och Mölndals
akutmottagningar på sikt.

Rutin för brister i samverkan
ska ge personen en trygg och
säker vård-och omsorg i
övergången/informationen
mellan huvudmännen.

Identifiera återkommande
brister i samverkan

Mättal: antal
brister/avvikelser

Digitalisering: Bjuda in
representanter för
Framtidens
vårdinformationsmiljöer

Samla information om FVM.

Ökad kännedom om
Kunskapsstyrning

Tillvarata SKL riktlinjer
Mättal: Antal
delregionalt. Länsgemensam informationstillfällen. Antal
arbetsgrupp utsedd som leds deltagare.
av Charlotte Wilhelmsson och
Rose-Marie Nyborg
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Avvakta länsgemensam
uppdragshandling
Ta fram en testpilot för ett
enklare system.
Ta fram förslag på var
brister/avvikelserna ska
hanteras.
Återkommande uppdaterad
information publiceras på
hemsidan

Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom

Delmål

Aktivitet/Ansvar

Uppföljning

De äldre ska möta personal
som har kunskap och vågar
se och samtala om psykisk
ohälsa samt kan ge stöd till
den äldre att söka
professionell vård.

Första hjälpen-instruktörer
anordnar utbildningar av
Första hjälpen till psykisk
hälsa för medarbetare i
kommun och sjukvård.

Mättal: Antal utbildade.

Öka kunskapen hur vi kan
förebygga den psykiska
ohälsan och främja den
psykiska hälsan hos äldre.

Konferens tillsammans med
GR Konferens 2019-03-05
psykisk ohälsa hos anhöriga
till äldre
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