Handlingsplan 2012
Förankrat och antagen i Esther ledningsgrupp
och Andersgrupp december 2011.
Esther ska få vård i eller nära hemmet och vara delaktig i alla processer även förbättringsarbeten.
Behov
Mål / förslag
Mätning
Kunna identifiera sköra
Kunna identifiera sköra Esthrar, ha en markör genom Test: ACG systemet
Esthrar och tillgodose
hela systemet och ett uppföljningssystem som utgår
som kompletteras med
hennes behov.
från situationsdiagnos, uppföljning och omprovning. ngt från sociala sektor.

Tryggare Esther

Samordnare för Sköra Esthrar inom kommun/
primärvård. (Lagen för samordnad rehabansvar)
Tex möjlighet till ”Sköra Esthrar” konferenser
liknande Arga August konferenser
Verka för en smidig övergång till hemsjukvården,
Flödesbeskriving, vårdkedjan över Höglandet, under
våren, presentation strategidagen
Läkarinvolvering, slutenvården åker ut till PV även
kirurgen/ ortopeden./akuten/geriatrik

Antal områden som har

Få fungerade vårdplaneringar i alla kliniker. OBS att
psykiatri är en del av Esther!
Esther får vårdplanering på sjukhuset om det behövs
för att få en trygg hemgång för Esther. I annat fall
vpl i hemmet.

Ökat antal fysiska VPL
Delaktighet av Esther
och distriktet.

Vidareutveckling vårdplaneringsteam i kommunerna

Pågående mätningar i
Nässjö och Vetlanda
kommun.

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

Ansvar
Malin Johnsson,
Jonas Almgren

Tidsplan
2012-2014

2012

Testperiod våren 2012

Inger Ahlström
2012
Anna Freij
Anders Åberg
2012
Elisabeth Lind m.m

Antal pv som besökts.

Camilla Strid
Sara Rang, Anna
Marie Roos
Malin Johnsson
Kommunerna och
slutenvården,
primärvården

2012

Jan 2012

Utveckling och spridning av anhörig stöd
Carina Petterson
Utökat samverkan och
Esther telefon – ett nummer oavsett om det kommun
Carina Petterson
samordning mellan aktörer eller landstingsfrågor. Test seniorcentral Tranås.
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För Esther är alla yrkesgrupper lika viktiga
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Handlingsplan 2012
Förankrat och antagen i Esther ledningsgrupp
och Andersgrupp december 2011.
Koordinatorskapet utvärderas och utvecklas inom alla
kliniker.

Säkrare läkemedels
hantering

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

Jörgen Tholstrup

Prehospital stöd:
• Ambulansteam åker ut
• Geriatrik – mobilteam utvecklas
Implementering av bef. handlingsplan.
Gynna hälsa och motverka ohälsa. Fungerande

Hur ofta gör man en
förändring på
läkemedelslistor. Uppmana Esther att ställa större krav vid
läkemedelslistor för
besök på vårdcentralen. Checklista skickas ut vid kallelser grupper där man vet att
eller vid provtagning. Olika preparatnamn skapar oro –
det finns problem.
förståelse från dl. Som patient få möjlighet att träffa en
apotekare för genomgång
Följa en utvärdering vid medicinförskrivning- allas ansvar.

Mats Kraft
Inger Ahlström
Lovisa Lindberg
Rigmor Broberg
Bo-Gunnar
Josefsson, Ingrid
Lindberg .

Införande av skattningsskala för lämedelsrelaterade
symtom.
Fråga patienten om han/hon mår bättre?
* Formaliserad användning
* Screening – patient fyller i inför besök
* I det befintliga besöket (vid misstanke om
läkemedelsrelaterat problem)

Prevention

Ny kraftsamling kring fallprevention. Involvera
pensionärsföreningar mera.
Utvärdering av seniorcentralen och evt spridning.
Ökad kunskap om artros både som Esther men också
hos olika yrkesgrupper

Futurum

Nutrition – lust att äta: spridning till andra kommuner
Esther ska vara delaktig i alla våra processer även
Antal
förbättringsarbeten.

Linda Bjödstrup

VT 2012

Sofi Fristedt
Carina Petterson

VT 2012
VT2012

Marie Åhs
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Förankrat och antagen i Esther ledningsgrupp
och Andersgrupp december 2011.
Lärande och förnyelse

Häng me på Esther café

Antal

Stroke och demens utveckling genom gemensamma
utbildningar och lärande dialoger.

Antal

Hospitering – (biobiljett utlottas varje månad)

Antal inskickade
lärrapporter.

En aktiv Esther coach på varje enhet. Ny utbildning
på gång hösten 2012.
Utveckling av nätverket och befintliga coacher
• Strategidag
• Coachensdag
• Koppla befintliga coacher till vårdutvecklare.
• Släktträff
• Seniordialog
Antal föreläsningar på
Studenterna en självklar del i Esther.
HJ.
Esther finns på högskola
Använda positiva patientberättelse för ett lärande.
Använda avvikelser för ett lärande

Minst 5 under året
Minst 5 under året

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

Catarina
Lisbeth Rundqvist

Nicoline Wackerberg

HT 2012

Nicoline Wackerberg

Ensam Esther söker………..
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