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SIP
Läkarstöd, det mobila stödet i samverkan.
Kompetens- och personalförsörjning
E-Hälsa

1. Utmaningar
2. Fokusgrupper
3. FoUU nätverk skall utvecklas under 2019

Summering

Planerade aktiviteter

De delregionala samverkansorganen (DS) har sin
tyngdpunkt i arbetet med att uppnå de konkreta målen
i hälso- och sjukvårdsavtalet och då med särskilt fokus
på genomförande och förankring. För varje
delregionalt område och/eller kommun kommer det
behöva tas fram årliga konkreta genomförandeplaner
för de olika utvecklingsområdena i avtalet

Ta fram fokusområde 2019

G

Benchmarking nationell/internationell
input

G

Hälso- och sjukvårdsavtalet och identifierade
utvecklingsområde
För samtliga områden pågår arbete i samverkan mellan
Region Skåne och Kommunen, dessa sker lokalt

Ta fram indikatorer

G

Ta fram uppdrag för FoU nätverket

R

Status

Betänkligheter

Status

Är alla med? Tänk Z

Brukarsynpunkt

Planerade mötesdagar:
Operativ Tjänstemannaberedning 10/5
Strategisk grupp 27/3

Fokusområde 2019
• Läkarstöd, det mobila stödet i samverkan
• Kompetens- och personalförsörjning
• Samordnad individuell plan – SIP, Mina planer
• E-hälsa, tjänster och informationsöverföring

Nya delmål
Struktur/fokusgrupp

Datum

Progress
Läkarstöd

1/3
Kompetens och personalförsörjning

Inspirationsföredrag
SIP

E-hälsa

..

G

= På rätt spår

Gu = Varning, stöd behövs

R = Vi kommer ej nå målet

=Aktuell status

= Förväntad status

SIP
Mål/Syfte

Samordnad individuell plan SIP ska bidra till en samordnad vård och omsorg
för den ”mest sjuka”
Samordnad individuell plan, SIP, upprättas när en enskild individ, oavsett
målgrupp eller ålder har behov av insatser både socialtjänst och hälso- och
sjukvård
Indikator
Antal medarbetare med utbildning i Mina planer
Antal genomförda SIP
Antal uppföljda SIP (går detta att mäta?)

SIP
Aktivitetsplan

Statusläge
Säkerställa att det finns verktyg för medarbetarna att Obligatorisk för berörd personal att ta
utföra SIP lokalt (kompetens, utbildning och
del av:
utrustning)
 SVU Film
• Introduktion av: regelverk, film, introduktion,
 SIP Film
riktlinjer.
• Webutbildning SKL
Arbetar gränsöverskridande för att nå kvalitet kring
en samordnad vård
Varje enhet säkerhetsställer att rätt kompetens
medverkar i SIP, i ett ömsesidigt samarbete.

Följa granskningsmallen som skickas
ut – för att öka kvaliten på SIP:en

Fråga att undersöka: Finns det
Utarbeta rutiner för att kunna granska de SIP som är möjlighet till att kunna plocka detta ur
någon statistik?
gjorda.
Via..?
- Mina planer
- KVÅ
Säkerställa att SIP kommuniceras ut så att alla kring Kommunens ansvar att skapa rutiner
för detta.
den enskilde har kännedom om innehållet.

SIP Statusläge
Kompetens - Obligatorisk för berörd personal att ta del av:
- SVU Film
- SIP Film
https://kfsk.se/hsavtal/stodmaterial/informationsfilmer/
Arbetar gränsöverskridande för att nå kvalitet kring en samordnad vård
Varje enhet säkerhetsställer att rätt kompetens medverkar i SIP, i ett ömsesidigt
samarbete. Följa granskningsmallen som skickas ut – för att öka kvalitén på SIP:en
Utarbeta rutiner för att kunna granska de SIP som är gjorda – Hur?
Fråga:
Siffrans betydelse?
Skall vi fortsätta mätas på kvantitet?

Läkarstöd, det mobila stödet i
samverkan
Mål/Syfte
Att i samverkan arbeta sömlöst i team kring den mest sjuka eller tidvis sviktande och
därmed ökad trygghet för brukare, närstående och medarbetare
Att ha tillgängligt läkarstöd i olika former (digitalt/fysiskt), planerat eller akut
Att ha tillgängligt läkarstöd för de mest sjuka som är inskrivna i det mobila vårdteamet

Indikator
Antal vårdcentraler som har byggt upp mobilt vårdteam tillsammans med kommunen
under 2019
Antal patienter i Mobilt vårdteam som blivit inlagda på sjukhus
Antal direktinläggningar via mobilt vårdteam
Antal hembesök/Vårdcentral akuta/oplanerade och planerade som är inskrivna i mobilt
vårdteam

Läkarstöd, det mobila stödet i
samverkan
Aktivitetsplan
Bygga upp mobilt vårdteam tillsammans med
kommunen inom alla vårdcentralsområden

Statusläge 2019 03 01
Påbörja lokala diskussioner hur dessa skall drivar i
samverkan. Summering av diskussionerna skickas till
sammankallande

Kartlägga möjligheterna för Mobila team, hur görs
detta effektivt och med bra kvalitet.
Omvärldsbevaka.

vg se ovan

Skapa arbetsgrupper med representanter från både

Samtliga tar diskussionen vidare till lokal
samverkansgrupp, vg se ovan

region och kommun för att ta fram gemensamma
rutiner för arbetet i mobilt vårdteam
Följa upp rutinen för direktinläggning, revidera vid
behov.
Kontinuerliga uppföljningar kring arbetet med
mobilt vårdteam mellan kommun och
region(offentliga och privata vårdgivare).

Gemensamt framtagen överenskommelse skall
spridas i den egna verksamheten

Kompetens- och
personalförsörjning
Mål/Syfte
Att medarbetares kompetens överensstämmer med behovet
Att tillgång till kompetensutveckling finns tillgängligt då behov uppkommer
Att arbeta proaktiv med personalförsörjningsplan
Indikator
Antal gemensamma utbildningar

Kompetens- och
personalförsörjning

Aktivitetsplan

Åtgärd

Status

Kartlägga
kompetensbehov
utifrån avtal

Framtagande av behovsrapport

Lokal rapport tas fram. Inventerings
underlag skickas ut av sammankallande

Kompetens-höjande
insatser

Ta fram mål för 2019

Utbildning

Ta fram mål för 2019

Obligatorisk för berörd personal att ta del
av:
 SVU Film
 SIP Film
https://kfsk.se/hsavtal/stodmaterial/informa
tionsfilmer/
Undersöka möjlighet:
 7,5 p kurs via högskola för ssk/dsk
 Utbildning för specialistundersköterska

Konsult-Råd och Stöd

ASIH´s konsult-, råd och stöduppdrag: Undervisning och
utbildning till vårdgrannar eller där
behov uppstår kring den
gemensamma patienten
Analysera möjligheterna att
kombinera tjänster mellan
huvudmän och vårdnivåer

Personal- försörjning

Inventera behov av information – kontakta
ASIH direkt- Spridning av ASIH´s uppdrag
på lokal nivå

Dialog på lokal nivå

E-Hälsa
Mål/syfte
Öka den digitala tillgängligheten för samverkan och
patientomhändertagande
Öka tryggheten för medarbetare
Öka patientens självständighet/tillgänglighet
Effektivisera tiden för patienten

Indikator
Antal inskrivna i mobilt vårdteam vårdcentral under 2019 avseende projekt
Osby
Antal digitala kontakter i förhållande till det totala antalet kontakter mellan
vårdgivarna avseende projekt Osby

E-Hälsa
Aktivitetsplan
Säkerställa att det finns fungerande teknik för
att kunna genomföra digitala möte (Skypemöte)

Statusläge
Plattor beställda till kommun, sjukhus och Vc.
Skype for buisness. Samverkan med Vc Osby
– uppstart.
Projekt inför ev breddinförande

Säkerställa att all personal kan och använder
tekniken

Påbörjad (Osby)

Analysera möjligheten med digitala
Pat behöver stöd i hantering
hjälpmedel för att öka tryggheten för patient, Innovation Skånes projekt: Hjärtsvikt
ex digital våg
Analysera möjligheten med digitala
hjälpmedel för att öka stöd/trygghet för
medarbetare ex stetoskop, EKG, provtagning.

Plattor, upphandlingsregler,
provtagningsutrustning.

”Oskar” projekt (Oskarshamn)

Ta reda på mer information om projektet

E-Hälsa: Oskar

https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverk
an/oskar-samverkan-kommun-och-landsting/
(för att titta bör länken kopieras ut)

E-Hälsa
Oskar visar positiva effekter för:
- Personcentrerad närsjukvård
- Korta ledtider
- Gemensam målbild för olika vårdgivare
- Strukturerat och effektivt arbetssätt
- Att tillsammans succesivt utveckla en gemensam
plattform för digitala möten

Nästa steg (möte)
•

Omvärldsbevakning

•

Återkoppling från fokusgrupperna – nästa steg

•

30-60-90 modellen?

•

Nära vård – personcentrerad vård

•

Samverkansavtal mellan sjukhus och Primärvården - spridning

•

Uppdrag till FoU nätverken

Kontaktuppgifter
Frågor och/eller synpunkter till den
operativa gruppen
ann-louise.norlund@skane.se
Verksamhetschef för Palliativvård och ASIH östra Skåne, ordförande i den operativa tjänstemannaberedningen samt
ingår i den regionala styr-gruppen och i nationellt arbete om Nära Vård.

