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Uddevalla en del av Samverkande sjukvård
Nu arbetar även Uddevalla kommun enligt
konceptet Samverkande sjukvård. Vid pressträffen
14 maj deltog ambulans, vårdcentral/jourcentral,
den kommunala hälso- och sjukvården, MÄVA,
1177 vårdguiden på telefon och Mobila vårdteamet
i Uddevalla.

Doris Söderman, Medicinskt ansvarig
sjuksköterska i Uddevalla: "Vi blir som en enhet
och framför allt blir det en större trygghet för
patienterna.”

Anna Paulin Hollertz, enhetschef sektion Hälso- &
Sjukvård: ”Det ger spännande utmaningar och en
yrkesstolthet när vi jobbar tillsammans och lär av
varandra.”

 

Öckerö tar
samverkanskonceptet
utanför Fyrbodal

Den 3 december
2018 blir det avspark
för Lysekil

I december startar Öckerö med Samverkande
sjukvård. Öckerö är den första kommunen utanför
Fyrbodalsområdet som inför konceptet med
samverkansuppdrag mellan vårdgivare. Två
projektledare från ambulansen på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset har utsett och driver arbetet
framåt. Projektledarna har fått mycket hjälp och
stöttning från projektledningen inom Samverkande
sjukvård i Fyrbodal. Samverkande sjukvård i Fyrbodal
har uppdrag att stötta och se till att modellen
Samverkande sjukvård hålls intakt.

Nu arbetar snart alla kommuner i Fyrbodal efter
konceptet Samverkande sjukvård. Den 3 december
startar Lysekil. En arbetsgrupp med hemsjukvård,
hemtjänst, ambulans och vårdcentraler kommer att
startas efter sommaren. Coacher, D-HLR-instruktörer
och RETTS-ansvariga från hemsjukvården är redan
utsedda. En riskanalys ur patientperspektiv kommer
att genomföras i oktober och under november
kommer samtliga sjuksköterskor inom hemsjukvård
och ambulans att delta på faciliterings- och
utbildningsdagar.



 

Kvartalsstatistik visar att uppdragen ökar
Vi ser att antal assistansuppdrag ökar - ett tecken
på att ett nytt arbetssätt börjar ta form. När vi
börjar se varandra som kollegor över
verksamhetsgränserna, gynnas patienten!
 
 
Kvartalsstatistiken i siffror

Beredskapsjour kan
användas för alla

Uppdatering
behandlingsriktlinjer

Ett nytt avtal för Beredskapsjour för Västra
Götalandsregionen gäller från årsskiftet. I det nya
avtalet där det specificeras vad uppdraget för
beredskapsjouren innefattar finns utöver akuta
hembesök hos hemsjukvårdspatienter, konstatera
dödsfall och bedöma behov av tillämpning av LPT
följande punkt:

* Vara behjälplig när hälso- och sjukvårdspersonal
inklusive 1177-sköterskor vid akuta patientärenden i
området behöver konsultera läkare

Detta innebär att kommunens sjuksköterskor vid
behov av läkarkonsultation under ett 1177- eller
Assistansuppdrag under jourtid kan kontakta
beredskapsjouren.

Nu ligger behandlingsriktlinjer för 2018 ute på
webben. Nyheter/förändringar har markerats i varje
ny version med ljusblått.

En förändring är användandet av algoritmen AVPU
vid neurologisk bedömning. AVPU står för

A - Alert (orienterad till tid, rum och person)

V - Verbal (reagerar på tilltal)

P- Pain (reagerar på smärta)

U - Unresponsive (ingen reaktion)

Länk till behandlingsriktlinjerna  

 

Uppdaterad utbildningsplan
Vi har fått in önskemål om mer utbildning och har nu uppdaterat Samverkande sjukvårds utbildningsplan. I
korthet innebär detta:
 
1) Utökat antal platser till utbildningen i behandlingsriktlinjer
2) Scenarioövningar införs
3) Samverkande sjukvård får minst 11 platser till AMLS-utbildningen varje år
 
Mer om utbildningsplanen finns på webben

 

Politiskt intresse inför valet
Det är val i höst och många politiker vill ut och göra besök i verksamheterna. Samverkande sjukvård har under
maj månad bland annat haft besök av liberalernas hälso- och sjukvårdslandstingsråd från Stockholm, Anna
Starbrink tillsammans med Pär Lundqvist, politisk sekreterare för liberalerna i Västra Götalandsregionen och
Ulrik Hammar, ordförande norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Anna Starbrink var mycket imponerad av hur
långt vi kommit med samverkan här och tog med sig många nya kunskaper hem.

Vi har också haft besök av delar av det lokala Uddevallapartiet som ville veta vad Samverkande sjukvård
innebär för Uddevalla och hur de kan utforma sitt partiprogram så att man bygger vidare på den samverkan
mellan vårdgivare som redan påbörjats.  

 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a4a58418-e107-4b56-bd71-45ef1977dad2/Kvartalsstatistik%20till%20webben%20jan-mars%202018.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a4a58418-e107-4b56-bd71-45ef1977dad2/Kvartalsstatistik%20till%20webben%20jan-mars%202018.pdf?a=false&guest=true
http://www.samverkandesjukvard.se/medarbetarsidan/utbildning/behandlingsriktlinjer/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/334e515b-e2eb-40ba-aa96-c1c9f27ab96b?a=false&guest=true


  

 


