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Nya kommuner med i Samverkande sjukvård
Lysekil har beslutat att gå med i Samverkande sjukvård under slutet av 2018.

Uddevalla kommer att börja med samverkansuppdrag i maj 2018 och är därmed först ut av
trestadskommunerna.

"Vi inom hemsjukvården i Uddevalla är glada för att vara med att utveckla samarbetet mellan
olika sjukvårdsaktörer. Ett ökat samarbete innebär inte bara kompetenshöjning för personalen
och ökad tillit till varandras ansvarsområde utan även en bättre och tryggare vård till
medborgarna i Uddevalla."

Christer Fransson, Avdelningschef  
Verksamhetsområde Hälso och sjukvård Socialtjänsten

Öckerö som tillhör Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har vänt sig till Samverkande sjukvård för konsultation
angående uppstart av liknande koncept i deras kommun.

 

Samverkansuppdragen har stor betydelse för patienter

Under 2017 utfördes totalt 1065 st samverkansuppdrag. Vi ser
att samtliga uppdragsformer förutom IVPA-uppdrag ökar i antal
från året innan.

Av de 1065 uppdragen gjordes 261 st IVPA-uppdrag. Vi hjälpte lika
många män som kvinnor och 48% av patienterna var 75 år eller
äldre. 20% var mellan 40-65 år gamla. Den vanligaste patienten vid
IVPA-uppdrag bor tillsammans med någon i en villa i tätort.

Under 2017 gjordes 594 st 1177-uppdrag och assistansuppdrag. Vid
dessa uppdrag är 69% av patienterna 75 år eller äldre. Den
vanligaste patienten vid 1177-uppdrag och assistansuppdrag bor
ensam i en villa i tätort. Uppdragen har sannolikt förebyggt 193
besök på akutmottagningen, 183 besök på vårdcentral eller
jourcentral och 47 inläggningar på sjukhus enligt sjuksköterskan som
utförde uppdragets bedömning. All statistik samlas in via
webbformuläret Blankett B som den sjuksköterska som tillfrågats om
uppdraget fyller i.

Vid utvärdering av samverkansuppdrag ser vi att det är till stor nytta
både för patient och för anhöriga. Vid 81% av uppdragen
bedöms uppdraget ha varit till god nytta eller mycket god nytta för
patienten. Få uppdrag bedömdes vara till ingen nytta för patienten.  

Fler siffror finns på den här länken  

Besök från
Västerbotten

Uppdrag från
vårdcentral

http://www.samverkandesjukvard.se/sv/Samverkande-sjukvard/Toppmeny/Medarbetarsidan/Toppmeny/Statistik/
http://www.samverkandesjukvard.se/upload/Samverkande%20sjukv%c3%a5rd/Om%20Samveraknde%20sjukv%c3%a5rd/Samverkansuppdrag%202017%20statistik%20till%20webben.pdf


Intresset för Samverkande sjukvård är fortsatt stort.
Vi har bland annat tagit emot besök från Västerbotten
med en delegation intresserade personer som
besökte både Mobila vårdteamet i Uddevalla och
Samverkande sjukvård.

Vi ser att uppdragen från vårdcentral ökar.
Assistansuppdragen ges från vårdcentral till
sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård
eller till sjuksköterska i ambulans/single responder.
Det kan gälla akuta uppföljningsbesök när
vårdcentralen har stängt eller till exempel hjälp med
ett EKG på läkares ordination till patienter som har
svårt att ta sig till vårdcentralen.

 

Vi uppmuntrar till gemensamma fikaträffar
Vi har både på coachmöte och referensgruppsmöte diskuterat vikten av att medarbetare från olika verksamheter
träffas då och då, exempelvis genom gemensamma fikaträffar. Både chefer och medarbetare är positiva till och
ser vikten av informella träffar där medarbetare från de olika verksamheterna som samverkar får möjlighet att
träffas och lära känna varandra lite bättre på ett otvunget sätt. På flera orter där man har stående fikaträffar kan
man se att samarbetet mellan personalgrupperna förbättrats. Fikaträffarna har bidragit till att man enklare kan
lösa situationer som uppstår.

 

 

  

 


