Verksamhetsplan 2018 Närvårdsområde Borås
Barn och unga/Funktionshinderverksamhet
Utvecklingområde/Problemområde

Åtgärd

SIP-utbildningar

SIP-utbildningar. Ett område som tydligt berör samverkan mellan flera
verksamheter är elever som inte kommer till skolan. Skolfrånvaro eller som det
ibland uttrycks ELOF=elever med lång och oroande frånvaro kräver
omfattande insatser från skola, socialtjänst och psykiatrin. Hur kan
verksamheterna få till ett effektfullt samarbete för att minska antalet elever med
skolfrånvaro.

Tidsaspekt
18-12-31

Ansvariga

Notering

Lokal arbetsgrupp Barn och unga

Psykisk hälsa/Funktionshinderverksamhet
Utvecklingområde/Problemområde

Åtgärd

SIP - samordnad individuell plan i samarbete med
övriga två områden

En gemensam planering för att öka kunskapen och implementering av att
arbeta med SIP. Skapa SIP-lotsnätverk och genomföra SIP-utbildningar.

Tidsaspekt
18-12-31

Lokal abetsgrupp Psykisk hälsa

Överenskommelse kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk

Arbete med uppsökande arbete och arbete med tidig upptäckt.

18-12-31

Lokal arbetsgrupp Psykisk hälsa

Suicidprevention, handlingsplan för att minska Utreda behov och möjligheter, samarbete K, PV, SÄS.
självmord

18-12-31

Lokal abetsgrupp Psykisk hälsa

Psykiatrins dag 2018

18-12-31

Lokal abetsgrupp Psykisk hälsa

18-12-31

Lokal arbetsgrupp Psykisk hälsa

Psykiatrins dagar anordnades under september månad.

Handlingsplan Psykisk Hälsa

Ansvariga

Notering

Äldre/Funktionshinderverksamhet
Utvecklingområde/Problemområde

Åtgärd

SIP - samordnad individuell plan i samarbete med
psykisk ohälsa och barn och unga

En gemensam planering för att öka kunskapen och implementering av att
arbeta med SIP.

Tidsaspekt

Ansvariga

Lokal arbetsgrupp äldre samordnar arbetet. Fortsatt arbete 2019. Stimulansmedel för SIP-arbete?

18-12-31

Lokal arbetsgrupp äldre samordnar arbetet. Fortsätta utveckla arbetssättet mellan kommun och primärvård.

18-12-31

Lokal arbetsgrupp äldre

18-12-31

Lokal arbetsgrupp äldre

18-12-31

Lokal arbetsgrupp äldre

Skapa SIP-lotsnätverk och genomföra SIP-utbildningar.
Mobil närvård

Notering

18-12-31

Klart.

Följs upp med enkäter, djupintervjuer och statusrapporter.
Fördjupad samverkan med NSVT och socialtjänsten i form av specifika
teamträffar.
Rutiner är framtagna.
Fortsätta utveckla arbetssättet melan kommun och primärvård.

Kunskapsbaserad vård
Palliativ vård i livets slutskede

Återkommande punkt på möten mellan vårdcentraler och hemsjukvården för
att öka både andelen genomförda brytpunktssamtal och genomförda
smärtskattningar under sista levnadsveckan.
VÄF tar fram underlag från Palliativregistret vid vårdcentralsträffar.
Ssk initierar till fler brytpunktssamtal.
Skicka in SBAR till VC.
Registrera i Palliativregistret och ta ut statistik.

God demensvård

Utifrån nationella demensriktlinjer kartlägga behov av gemensamma lokala
rutiner för primärvård, sjukhus och kommun.

Inget ytterligare arbete 2018. Inväntar regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att
utveckla och sprida en modell riktat till kommuner och landsting för ett standardiserat
insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom.

Skatta beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).
Arbetsgruppen kartläggning demenskedjan har tagit fram en rapport. Fortsatt
arbete avvaktas pga regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla och
sprida en modell riktat till kommuner och landsting för ett standardiserat
insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom.

Förebygga fall,undernäring,trycksår

Förebygga fall:
Samverkan med primärvård och sjukhus för att delta i den nationella
kampanjen för att minska fallolyckor under vecka 40.

.

Balansera mera v 40 uppmärksammas på öppna mötesplatser i Borås Stad

Fallvecka på vårdval rehab?
Fortsätta utveckla Senior alert på VÄF.
Undernäring:
risker för undernäring genom kunskapsspridning.

Uppmärksamma

Lokal arbetsgrupp äldre

På vobo arbetar man aktivt med måltidsmiljön.
Ta fram en handlingsplan som kan vara till hjälp för hemtjänstpersonal att se
och uppmärksamma undernäring och göra riskbedömning. .
Utbildas omvårdnadspersonal i munhälsa, vilket redan pågår på Vård- och
äldreförvaltningen.
Förebyggande verksamhet på Vård- och äldreförvaltningen arrangerade den
30/5 en medborgardialog om måltidens betydelse för senioriers hälsa.
8 dietister har anställts i Närhälsan.
Trycksår:
Vidta
åtgärder utifrån handlingsplanen som upprättats efter värdeflödeskartläggning
avseende trycksår som är gjord i närvårdssamverkan.

Lokal arbetsgrupp äldre

Trycksårsdag arrangeras i samarbete mellan SÄS och kommun den 4/12.

God och säker läkemedelsbehandling
* Läkemedelsgenomgångar

* SMA - Safe Medication Assesment

Återkommande punkt på möten mellan sjukhus, vårdcentraler och
hemsjukvården om rutiner för läkemedelsgenomgångar, aktuell
läkemedelslista. Målet är att öka andelen genomförda
läkemedelsgenomgångar, minska användningen av psykofarmaka och
olämpliga läkemedel. Statistik läkemedelsgenomgångar för vårdcentralerna i
Borås Stad september 2018 och besök senaste 12 mån ses i minnesant lokal
arbetsgrupp äldre 181023.

18-12-31

Lokal arbetsgrupp äldre

Utveckla gemensamt arbetssätt med SMA för att identifiera individens behov
av stöd i sin läkemedelsanvändning. Marie Elm presenterar ett förslag på
överenskommelse om samverkansrutiner på lokal arbetsgrupp äldre 181120.

18-12-31

Lokal arbetsgrupp äldre

18-12-31

Lokal arbetsgrupp äldre

Följa "Säkerställa mottagandet för brukare/patient efter sjukhusvistelse", intern
rutin i Borås Stad som ska ses över.

18-12-31

Lokal arbetsgrupp äldre

Öka samverkan mellan omsorgskoordinatorerna, Akutenheten, SÄS,
vårdcentraler och kommun. Statistik mångbesökare under nästa år? Definiera
mångbesökare.

18-12-31

Lokal arbetsgrupp äldre

Diskutera gemensamma patientfall/avvikelser för att förbättra vårdens
övergångar.

18-12-31

Lokal arbetsgrupp äldre

Trygg och säker vårdövergång (övergången och Aktiviteter i samband med införandet av den nya lagen om samverkan vid
utskrivning 2017:612. Förbättra kommunikationen mellan
informationsöverföringen mellan olika vårdgivare
vårdcentraler,rehabmottagningar Vårdval Rehab - kommun,
ska vara trygg och säker)
sjukhusmottagningar.

Ta bort?

Till 2019. Rullande ordning.

Samverkan vårdcentraler - Vårdval Rehab sjukhus och kommun

Ta fram förslag på arbetsformer för att öka samverkan (syninstruktör,
hörselinstruktör, seniorhälsokonulent, biståndshandläggare). Delaktiga i SÄS
processteam multisjuka äldre. Delaktiga i projekt Kofferten.

18-12-31

Lokal arbetsgrupp äldre

Jämlik strokevård

Ta fram förslag på arbetsformer för att öka samverkan. Följa nya reviderade
riktlinjer som kommer under våren.

18-12-31

Lokal arbetsgrupp äldre

Tandvård

Följa "Tänderna är också en del av kroppen". Två tandhygienister på vardera
50 % har börjat arbete i projektform på Vård- och äldreförvaltningen.

18-12-31

Ledningsgrupp Närvårdsområde Borås

Bjuda i Martin Tierler 2019 för återkoppling från process multisjuka äldre.

Alla
Utvecklingområde/Problemområde

Åtgärd

Närvaro och mandat i samverkansgrupper

Besätta med personal med tydligt beslutsmandat

Tidsaspekt
18-12-31

Ansvariga
Ledningsgrupp Närvårdsområde Borås

Notering

