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Fram dens nära vård
i Västmanland

 

Nyhetsbrev inom programmet Nära vård
Det här är första utskicket av e  nyhetsbrev där du kan följa utvecklingen av
fram dens nära vård i Västmanland. Brevet riktar sig i första hand ll samtliga
verksamma inom regional och kommunal hälso- och sjukvård samt poli ken. 

Prenumerera på nyhetsbrevet
Registrera din mejladress för a  få nyhetsbrevet direkt i din mejlkorg.
 

Prenumerera

                 

Program Nära vård växer fram
Vården står inför en omställning där Sveriges kommuner och regioner (SKR) och
staten har träffat en överenskommelse a  vidareutveckla nära vård.
Överenskommelsen baseras på utredningen Samordnad utveckling för god och nära
vård. Runtom i landet pågår nu e  gediget omställningsarbete med en na onell

dplan på 2027.
 
Nära vård är en hälso- och sjukvård med primärvården som bas där de kommunala
insatserna ska samspela med sjukhusens. Omställningen ska ske i samverkan mellan
Region Västmanland och länets kommuner och tydligt utgå från individens behov.
Målet är a  kunna erbjuda pa enten rä  vård på rä  plats vid rä  dpunkt. För a
lyckas krävs e  omfa ande omställningsarbete som är tänkt a  pågå ll 2027 i
enlighet med den na onella dplanen.
 
 

                 

Västmanlands program Nära vård
I Västmanland lanserades program Nära vård i november 2020. Programmet ägs av
Hälso- och sjukvårdsdirektören som delegerat uppgiften ll områdeschefen för Nära
vård. En programsamordnare stödjer och samordnar programmets olika delar med
e  övergripande länsperspek v. Programmet är uppdelat i tre målområden inom
vilka det pågår olika projekt som alla har en gemensam uppgift: a  skapa e
omhändertagande på rä  vårdnivå oavse  huvudman.
 
Målområdena för programmet Nära vård:
• Målområde Närsjukvård och mobilitet avser etablering och utveckling av nya och
befintliga mobila resurser samt etablering av närsjukvård med
direk nläggningsplatser i länet. Det är målområdet som i dagsläget har flest och
mest omfa ande projekt.
• Målområde Psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar i alla åldrar i länet och
målområdet syftar ll a  skapa förutsä ningar för a  digare fånga upp individer
med psykisk ohälsa. Inom målområdet pågår e  samarbete mellan geriatrik,
vuxenpsykiatri och primärvård i a  utveckla en äldrepsykiatrisk mo agning .
• Målområde Sjukdomsförebyggande har som mål a  skapa en jämlik hälsa u från
de lokala förutsä ningarna och skillnaderna i hälsoläget.
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https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/nara-vard/nyhetsbrev-nara-vard/


Fyra noder – en geografisk indelning
Länet är indelat i fyra noder: Nod Fagersta, Nod Sala, Nod
Västerås och Nod Köping. Noderna har olika förutsä ningar
och behov och det kommer under processens gång kunna ske
länsövergripande lösningar, men även lokala u från den
enskilda nodens behov och förutsä ningar för a  nå målet
2027.

Samverkan är programmets nyckel
För a  skapa en nära vård är samverkan mellan huvudmännen en förutsä ning.
Därför är en gemensam målbild framtagen av kommuner och region llsammans.
Målet är a  skapa e  omhändertagande på rä  vårdnivå oavse  huvudman.
 
Västmanland har lagt mycket fokus sen 2019 på a  skapa rä  förutsä ningar för
samverkan. Inom programmet finns en länsgemensam ledningsgrupp där
socialchefer från respek ve nod llsammans med områdeschefer från regionen, IT,
ekonomi, vårdval och regional utveckling ingår. En processledare håller samman
kommunernas frågor och arbetar tä  ihop med programsamordnaren.

                 

På gång inom projekten för Mobilitet
Inom målområdet för utökad mobilitet är fyra projekt riggade i varsin nod: Nod
Fagersta, Nod Sala, Nod Västerås och Nod Köping. Projekten har e  gemensamt
direk v men med separata projektplaner och organisa oner där deltagandet är
tydligt från kommunerna i respek ve nod likväl som från regionen.
 
Projekten för utökad mobilitet tangerar ll y erligare e  projekt inom avancerad
hemsjukvård, AH-uppdraget, vars uppdrag är a  skapa en jämlik specialiserad
pallia v vård/AH-verksamhet i länets alla noder.
 
Seminarium om utökad mobilitet
Den 17 juni genomfördes e  seminarium rörande utökad mobilitet där verksamma
från region, kommuner, privata vårdgivare och poli k var inbjudna. Se seminariet på
regionens vårdgivarwebb>
 
 

                 

www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss? Klicka här

Fram dens nära vård – e  samarbete mellan Region Västmanland, Arboga kommun, Fagersta
kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun, Köpings kommun, Norbergs kommun,

Sala kommun, Skinnska ebergs kommun, Surahammars kommun och Västerås stad.
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