Vision
Esther ska uppleva trygghet och
oberoende samt leva ett självständigt liv
som förstärks av ett handlingskraftigt
nätverk

Esthers Handlingsplan 2015

”Jag kan leva i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg”
Område
Sammanhållen
vård

Mål

Mått

Förslag på åtgärder

Ansvarig för
genomförande
Central styr grupp

Att minska
undvikbar
slutenvård

Andel händelser av
undvikbar
slutenvård

Beslutstöd Örebro ska spridas under våren 2015,
Utbildningsdag på Höglandet
Förankringsprocess pågår

Att minska antalet
utskrivningsklara
dagar på sjukhuset
med ?

Antal dagar som
utskrivningsklara
patienter vårdats på
sjukhus

Processkartläggning för övertagningsprocessen.

Camilla Strid, Jessica
Andersson, Agneta
Berg

Fokuspatientarbete Andel händelser av
ska intensifieras
återinskrivningar
inom 30 dagar
Källa; DIVER

Ambulansen ska vara proaktiv
Definiera rollen av Kontakt ssk inom primärvården.
Evt workshop våren 2015.

Fredrik Hegg
Jessica Andersson

Trygg hemgång

Hemteam m.m

Antal kommuner
som har

För Esther är alla yrkesgrupper lika viktiga!

Tidsplan
Ska användas i alla
kommuner
1 maj 2015

Vision
Esther ska uppleva trygghet och
oberoende samt leva ett självständigt liv
som förstärks av ett handlingskraftigt
nätverk

Område
Inflytande och
Personcentrerat
vård

Kvalitét:
Register och
mätningar:
 Demenssju
kdom
 Förebygga
nde
arbetssätt
 God Vård i
livets
slutskede
Läkemedel

Mål

Mått

Skapa delaktighet
och inflytande i
vård- och omsorgsprocessen

Esther är en aktiv part i sin planering
Esther med i rekryteringsprocessen, 6- 8 testar
under året.

Stöd till
närstående/
anhöriga

Antal närstående/
anhörigträffar totalt

Systematiskt och
preventivt arbetssätt där register
används för att
följa och stimulera
förbättringsarbete

Antal registrerade
patienter med
nödvändiga
utredningar och
uppföljning i
SveDem
Senior Alert
Palliativ register

Minskad
användning av så
kallade olämpliga
läkemedel
Minskad
användning av
antiinflammatoriska

Förslag på åtgärder

Antal registrerade
patienter i BPSD
inom SÄBO
Olämpliga
läkemedelskombinationer

Esther café, Esther intro – Fånga och starta
förbättringsarbeten
Personlig profil ska användas i hela vårdkedjan (test
under våren)
2 seniorer i ledningsgrupp
Utse kontaktpersoner för varje register. Koppla detta
till inflytande och ha preventiva individuella
åtgärder
2 workshops per register per termin

Anordna utbildningar så att all berörd personal inom
hemtjänst och hemsjukvård samt distriktsläkare har
kunskap om och använder Trigger lista samt
Phase20.

Adekvat användning
av läkemedel mot
Ha ett lärcafé med Esther i varje kommun för
psykos i SÄBO
utbildning i Phase20 självskattning till patienter och
närstående, per år, Utvärdering?

För Esther är alla yrkesgrupper lika viktiga!

Ansvarig för
genomförande
Anna Carlbom

Tidsplan
3 på våren
3 till hösten

Anna Carlbom
Esther ledningsgrupp

Verksamhetschefer

2015

Qulturum/ FoUrum,
Esther demensgrupp

Respektive
verksamhets-/enhets/vårdenhetschef

Resp MAS Folkhälsa?
VC?Apotekare?

Pågår

Klart 31/5 2015

Vision
Esther ska uppleva trygghet och
oberoende samt leva ett självständigt liv
som förstärks av ett handlingskraftigt
nätverk

Område

Läkemedel forts.

Stroke och
rehabilitering

Mål
läkemedel
Minskad
användning av
läkemedel mot
psykos hos personer
som bor på SÄBO
Alla
patienter som
vårdats för stroke
ska få
rehabilitering
enligt nationella
riktlinjer

Samtliga patienter
som vårdats för
stroke ska ha en
rehabplan som
följer patient och
närstående i
vårdkedjan.

Mått

Förslag på åtgärder

Ansvarig för
genomförande

Andel
funktionsstatus som
uppnås vid 3
månadskontrollen.

Strokeutbildning x 2

Katarina Andersson

Andel patienter med
rehabplan inom eget
boende/
SÄBO

Rehabplanen ska finnas i meddix.

Resp. enhetschef
Inger Ahlström

För Esther är alla yrkesgrupper lika viktiga!

Tidsplan

Vision
Esther ska uppleva trygghet och
oberoende samt leva ett självständigt liv
som förstärks av ett handlingskraftigt
nätverk

Område

Mål

Lärande och
förnyelse

Personal ska ha
uppdaterade
kunskaper och
kompetens.
Möjlighet till att
växa.
Esther ska alltid
kunna få en god
vård oavsett var
hon/han vårdas
Stödja utvecklingen
av Esther
metodiken
Stödja utvecklingen
av Esther
metodiken

Psykiatri

Barn

Mått
Antal deltagare
inom Esther
utbildningar.

Förslag på åtgärder
En Esther coach utbildning per år.

Ansvarig för
genomförande
Kajsa Radonich

Esther omvårdnadsdag per höst

Håkan Karlsson,
Jill Malmqvist

Esther på VoC

Inger Häll

Esther international

Nicoline & Anna

Antal Esther
coacher i psykiatri

Nicoline

Antal Esther
coacher i barn/ unga

Anna

Tidsplan

Befintliga arbetsgrupper Esther dvs grupper som arbetar över alla organisationsgränser
Arge August – Bo Gunnar Josefsson, geriatriska kliniken, samordnar konferenser
Demens – Lisbeth Rundkvist, Vetlanda kommun (träffas 4-5 x per termin, organiserar workshops informationsträffar för anhöriga och patienter,
stimulerar till SveDem och BPSD)
Fokuspatient – Camilla Strid medicin kliniken
Anhörigstöd- Anette Eriksson Eksjö kommun, Annika Lindström Höglandssjukhuset
Hantera Hot och våld – Jouko Rappakko, Höglandssjukhuset

För Esther är alla yrkesgrupper lika viktiga!

