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Fram dens nära vård
i Västmanland

Nyhetsbrev inom program Nära vård
Det här är andra 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 förtroendevalda i
regionen och kommunerna.
Prenumerera på nyhetsbrevet
Registrera din mejladress för a få nyhetsbrevet direkt i din mejlkorg.
Prenumerera

Mobila närvårdsteamet i Sala. Sjuksköterska Karin Orvendal ( ll vänster) och läkare
Maria Wilhelmson gör sig i ordning för avfärd.

Mobilt närvårdsteam under uppstart
Den 7 oktober startade en pilotverksamhet i Sala för e mobilt närvårdsteam.
Närvårdsteamet gör bokade vårdbesök under dag d hemma hos personer med
komplex sjukdomsbild, exempelvis personer som har en eller ﬂera kroniska
diagnoser med stort sjukvårdsbehov. Personer med komplex sjukdomsbild har
digare behövt ta sig ll sjukhuset för a få vård. Med det mobila närvårdsteamet
ska de istället få den vård de behöver i hemmet och på så vis slippa ta sig ll
sjukhuset.
I det mobila närvårdsteamet samverkar en sjuksköterska från kommunen och en
läkare från specialistvården inom regionen. Med läkarstödet kan mer sjukvård
bedrivas utanför sjukhuset vilket leder ll eﬀek vare vård med högre kon nuitet.
Det gör det också möjligt a skapa en tydlig vårdplan för pa enten och dess
anhöriga.
Pilotverksamheten beräknas pågå under 2022 för a sedan utvärderas. Sedan
starten i oktober har nio personer få bedömning eller vård i hemmet av det mobila
närvårdsteamet i Sala, och teamet förväntas ta emot ﬂera pa enter framöver.
I länets övriga tre noder, Västerås, Fagersta och Köping, pågår liknande projekt med
mobila närvårdsteam som skapas u från lokala förutsä ningar och behov. De är just
nu i utredningsfas och planen är a de ska u öra sina verksamhetspiloter under
första halvåret 2022. Den gemensamma målsä ningen för de mobila vårdteamen är

a erbjuda invånarna rä vård i rä
möjliggöra direk nläggning.

d och på rä vårdnivå vilket även ska

Sammanhållen journal – en vik g förutsä ning
Region Västmanland och ﬂera av länets kommuner har idag olika system för
journalanteckningar. Det gör det svårare a få llgång ll den samlade
vårdhistoriken och ställer stora krav på pa enten a själv kunna redogöra för si
hälso llstånd.
Sedan 2019 delar Västerås stad och Region Västmanland samma journalsystem.
Under pandemin infördes läskopia för samtliga kommuner i länet vilket gjorde det
möjligt för vårdgivare inom kommunen a läsa journalanteckningar från vårdgivare i
regionen.
Målet är a införa samma journalsystem, Cosmic, hos samtliga kommuner i länet.
Näst på tur står Sala och Köping med två pågående projekt som regionen
llsammans med kommunerna planerar införa i början av 2022. Med sammanhållen
journal ökar säkerheten för vårdtagaren sam digt som mer d frigörs inom vården.
På 1177.se får även vårdtagaren en samlad vy över ﬂer av sina insatser i hälso- och
sjukvården.

Mobila närvårdsteam och sammanhållen journal är två steg i riktningen mot en
närmare vård, vilket kommer göra vården mer llgänglig u från individens behov.
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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.

