Samverkan utskrivning info Vårdvalsråd v 34
Beräknar köra i skarp drift och verksamhet v 47!
Information om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Finns en hemsida som uppdateras kontinuerligt
https://regionvastmanland.se/vardgivare/vardsamverkan/lansgemensamma-dokument/samverkanvid-utskrivning/
•
•
•
•
•

Här finns lagen, överenskommelse och Riktlinjerna (Riktlinjerna för LPT och LRV är klara, men
ska först antas av Chefsforum, september)
Det finns flik med patientinformation på nio språk
Information till medarbetarna med informationsbrev, utbildningsplan och länk till Eutbildning
Information till chefer med informationsbrev, utbildningsplan, informationsmaterial,
material från workshop, checklistor och länk till E-utbildning
Information till experter tillika första linjens support med informationsbrev, utbildningsplan,
tider för utbildning i arbetsprocess och COSMIC LINK och länk till E-utbildning

Viktigt att era vårdsamordnare anmäler sig till utbildningen för att kunna verka som expert tillika
första linjens support. E-utbildningen i arbetsprocess är utifrån Riktlinjerna. Medarbetarna på
mottagningarna kan ta del av E-utbildningarna i arbetsprocess och IT-stödet samt komplettera detta
med att ta till sig informationen i de Praktiska anvisningarna.
Riskanalys/bedömning
Sker i höst avseende IT-stödet och arbetsprocess den 27 sept kl 13-15, Västmanlands sjukhus, LOVÖ.
Nytt arbetssätt för analys/bedömning är Västmanlands metod för integrerade riskanalyser/
riskbedömningar (VIRA) och leds av Cecilia Lundin Mellström.
Riskanalys/bedömning avser införande av nytt IT-stöd/COSMIC LINK och avveckling av Prator samt
implementering av lagen om samverkan vid utskrivning. Avgränsningen är det arbete som sker för
den berörda målgruppen. Deltagare kan om man vill förbereda sig med att diskutera på hemmaplan
innan och ta med post-it-lappar till riskanalys/bedömningen.
Regionen är skyldig att genomföra risk- och sårbarhetsanalys enligt bestämmelserna i lagen
(2006:544). Syftet med VIRA sammanfattas i följande punkter:
 Säkerställa att alla lagstadgade riskanalyser/riskbedömningar genomförs till exempel;
riskbedömning vid förändring i verksamhet och riskanalyser utifrån den nya
dataskyddsförordningen
 Kvalité (fånga in fler risker per sakområde/verksamhet, möjlighet att identifiera vidare behov
av analys tex fördjupad riskanalys patientsäkerhet eller övergripande analys arbetsmiljö)
 Beslutsunderlag sakområdes- och verksamhetsansvariga
 Informationsunderlag för regionens risk- och sårbarhetsanalys, RSA
 Möjlighet till uppföljning av riskbilden samt uppföljning av åtgärder som beslutats med
anledning av riskanalys/riskbedömning
 Ökad effektivitet (spara arbetstid)

Förslag på deltagare från Primärvården är:
Lena Agnebjer, allmänläkarspecialist, Prima
Lena Hilmersson, vårdsamordnare, Norbergs VC
Peeter Vinnal, verksamhetschef, Citypraktiken
Agneta Ejdeblom Karlsson, enhetschef arbetsterapeuter primärvården
Sari Simonsson, vårdsamordnare, Kungsörs VC
Har ni ytterligare förslag går det bra att kontakta Eva se adress nedan.
Workshop för läkare
Arrangeras den 16 oktober kl 13.30-16.30 på Karlsgatan 2, Västerås. Viktigt att ansvariga läkare på
klinikerna samt medicinskt ansvariga i primärvården deltar. Moderator är överläkare, Åke Tenerz och
allmänläkarspecialist, Gunnar Dahlberg.
Vid förberedelse av implementering av lagen vid samverkan vid utskrivning genomförde
projektgruppen intervjuer med verksamheten. Det som framkom var att kommunikationen mellan
primärvård och slutenvård behöver förbättras. Det behöver också bli tydligare vem som ansvarar för
vad vid övertagande från slutenvård till primärvård. Det sker nu utbildning för verksamheterna i
arbetsprocess och IT-stöd. Det har också varit gemensam workshop för medarbetare i kommun,
primärvård, slutenvård och psykiatri. Från regionledningen har det kommit önskemål om att
arrangera workshop specifikt för läkargruppen för att genom dialog öka patientsäkerheten.

Eva Thors Adolfsson, huvudprojektledare
Eva.thors-adolfsson@regionvastmanland.se
Tel 021-174549

