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Fram dens nära vård
i Västmanland

 

Nyhetsbrev inom program Nära vård
Det här är tredje 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

                 

Utbildningssatsning inom pallia v vård
för länets SÄBO
Det Pallia va Rådgivningsteamet (PRT) har drivit projekt ”Pallia vt kunskapslyft i
Västmanland” som en del av förfly ningen mot fram dens nära vård i Västmanland.
Projektet har pågå  under 2021 och är en utbildningssatsning riktad ll
kommunernas särskilda boenden (SÄBO) som kor dsboenden, äldreboenden och
demensboenden.
 
- Med utbildningarna vill vi öka kvaliteten och jämlikheten i den pallia va vården i
Västmanlands kommuner, berä ar Sofia De mann, överläkare Pallia va enheten
och deltagare i projektet. På så vis får pa enterna e  bä re omhändertagande på
si  boende och slipper åka in och ut på sjukhus, fortsä er hon.
 
Pallia v vård utgår från de fyra hörnstenarna: symptomlindring, teamarbete,
rela on/kommunika on och närståendestöd. Den kännetecknas av en helhetssyn
där människans fysiska, psykiska, sociala och existen ella behov står i fokus ll livets
slut.
 
Inom regionen har det Pallia va Rådgivningsteamet, PRT, funnits som stöd för
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regionens olika avdelningar sedan 2014. Teamet består av läkare och sjuksköterskor
och fungerar som en länk mellan den specialiserade och den allmänna pallia va
vården. Det pallia va kunskapslyftet har gjort det möjligt för PRT a  även stö a 
kommunernas SÄBO. 
 
Under projektets gång har det Pallia va Rådgivningsteamet, PRT, utbildat alla
personalkategorier på SÄBO: vårdbiträden, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor,
rehabpersonal och enhetschefer. Totalt har cirka 800 personer deltagit i
utbildningarna.
 
Projektet har tagits emot med stort intresse och engagemang i kommunerna.
 
- Utbildningen har ge  mig kunskap och verktyg a  hantera den ofrånkomliga
stunden vid livets slut. Den kloka andan som genomsyrat utbildningen kommer vi a
förmedla ll våra kollegor. Genom a  vi i personalen blir tryggare i våra ru ner
hoppas vi även a  våra boende och anhöriga känner mer trygghet och lugn, berä ar
Mari Faringer, undersköterska på äldreboendet Ekebygården i Sala. 
 
För a  bibehålla och utveckla kunskaperna har pallia va ombud utbildats i
kommunerna. Ombuden har i uppgift a  arbeta vidare med pallia va frågor på sina
respek ve arbetsplatser. Efter projektet kommer PRT a  fortsä a stö a ombuden
genom a  organisera nätverksträffar.

                 

Ny  projekt ska prova barnsjukvård i
hemmet 
Barnkliniken har sedan många år se  e  behov av a  kunna erbjuda vård i hemmet
för barn som är svårt eller kroniskt sjuka. Genom program Nära vård har projekt
Hemsjukvård barn blivit möjligt.

Under 2021 genomfördes en förstudie med underlag från familjer med svårt sjuka
barn och hemsjukvårdspersonal i andra kommuner. Förstudien visar a  hemsjukvård
kan ges ll barn i alla åldrar och med olika sjukdoms llstånd. Den visar också a  vård
i hemmet inte är dyrare än vård på sjukhus. Men vik gast av allt visar förstudien a
hemsjukvård ökar livskvalitén för familjerna.

- Den 24 januari 2022 påbörjar vi vårt pilotprojekt med a  starta en helt ny enhet
under namnet Hemsjukvård barn som ska göra sjukvårdsinsatser i hemmet. För
pilotprojektet har vi rekryterat barnsjuksköterskor och en barnläkare.
Förhoppningen är a  i slutet av pilo den påvisa ny an med hemsjukvården och
därefter behålla arbetssä et i befintlig verksamhet, berä ar Evin Rawandi,
barnsjuksköterska och projektledare för Hemsjukvård barn.
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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.

 


