Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

www.svnuppsalaorebro.se

God och nära vård men koncentrera när det behövs
Mer vård nära


Nationell rörelse med gott samarbete!



Primärvård basen, men utvecklar mer vård nära där även annan vård ingår – fokus på
framtidens behov



Nya arbetssätt - personcentrering och hälsofrämjande med stöd av digitala och mobila
lösningar



Fokus på grupper med komplexa behov tex arbete med trygg och effektiv utskrivning där
samverkan med kommunerna avgörande

..och koncentrera när det behövs
➢

Vi jobbar vidare med cancerområdet

➢

Vi förbereder för den nationella nivåstruktureringen (ingår i kunskapsstyrningssystemet)

➢

Vi behöver utveckla former för den sjukvårdsregionala nivåstruktureringen
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Tillgänglighet
Dialog om tillgänglighet ut ett medborgarperspektiv och hur vi arbetar för att
förbättra denna.






Ökat samarbete mellan sjukvårdsregionens sjukhus och internt i
landstingsregionerna.
Utveckla vård nära och koncentrera viss vård
Aktivt samarbete med länets kommuner för effektiva flöden. Regionala avtal
kring ”Säker utskrivning” mm
Standardiserade vårdförlopp (SVF). Kortare ledtider.
Utbildnings- och kunskapslyft inför den nya vårdgarantin men flertalet är
positiva till utökad professionsneutral vårdgaranti.

www.svnuppsalaorebro.se

Tillgänglighet
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Kvinnors hälsa
Dialog kring regeringens intentioner med utökade statsbidrag samt hur vi ser
på den detaljstyrning som ök innebär.
Exempel på insatser för att förbättra inom området:
 Förstärkt bemanning inom obstetriken/förlossningsvården.
 Nya arbetstidsmodeller som ger kortare arbetsveckor, bättre återhämtning
och bättre arbetsmiljö. Löneöversyn.
 Stora utbildningsinsatser för specialister, ST-läkare och barnmorskor
 Utvecklat samarbete med BVC, förbättring av eftervårdsbesök.
 Insatser riktade mot specifika socioekonomiskt utsatta grupper, som är
svåra att nå
 Screening av depression, ökad tillgång till psykolog. Kartlägga orsaker och
identifiera behandling för psykisk ohälsa.

rebro.se

Psykisk hälsa/Psykiatri
Dialog kring den ökande psykiska ohälsan och en rad goda exempel lyftes
fram.
 Ökad psykisk ohälsa, ökat söktryck, befolkningsökning, högre förväntningar
från invånarna. Ökad efterfrågan vid måttlig psykisk ohälsa.
 Stort behov av neuropsykiatriska undersökningar, särskilt bland barn / unga
 Arbete pågår med att öka tillgängligheten inom psykiatrin både på första
linje- och specialistnivå genom nivåstrukturerad sammanhållen vård.
 Utökad samverkan mellan psykiatrin, primärvården och elevhälsa,
socialtjänst
 Suicidprevention
 Digitalisering, i-KBT, digitala besök, webbtidbok mm
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Kompetensförsörjning







Kritiska yrkeskompetenser – personalomsättning ökar
– framgångsrika introduktionsprogram
Strukturerad kompetensförsörjningsprocess
Utbildningsanställningar och studielön
Använd kompetensen rätt – utmaning att bryta
traditioner
Chef och ledarutveckling - förändringledning
Arbetsmiljö – hälsofrämjande arbetsplatser
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Nationella projekt




Kompetensförsörjning genom integration
Oberoende av inhyrd personal
Utbildningsfrågorna – tidigt samarbete med
Universitet/högskolor

www.svnuppsalaorebro.se

