Välkommen

Flygfoto
Stig Andersson

Var befinner vi oss?

Dskmott,
Hem-sjv, htj, vobo

Utbudspunkter VO Ljusdal
och Ljusdals kommun
56 mil2
19 000 invånare

Ljusdal-Ramsjö Hc,
Hem-sjv, htj, vobo
Ljusdals Närsjukhus

Dskmott,
Ambulans-ssk
Hem-sjv, htj, vobo

Färila-Los Hc,
Hem-sjv, htj, vobo

Järvsö Hc,
Hem-sjv, htj, vobo

E45
T Pettersson

Ljusdals Nära Vård 2019-01-01

Ljusdals kommun

Hemsjukvård

Hemtjänst
Trygg hemgång

Dagverksamhet

Anhörigstöd

Korttidsvistelse

Vård- och
omsorgsboende

Närvårdsavdelning
Vårdplatser
Hc Ljd/Rö

Primärvårdsverksamhet

Läk, ssk, arbter, fysiot,
kur, psyk, usk,
medsekr

Hc Järvsö

i Ljusdals
Närsjukvårdsområde

Läk, ssk, arbter, fysiot,
kur, psyk, usk, medsekr

Hc Fä / Los

Dygnet-runt Pvdriven
Närakutmott
(Pv-nivå)

Familjeläkarjour

- 8 kommunplatser ,
-8 landstingsplatser
inkl trygghetsplats Pall vård

Dagsjukvård
Utveckling
Utveckling dagsjukvård
Vård på distans

(Kvällar, helger och
nätter)

Läk, ssk, arbter, fysiot,
kur, psyk, usk,
medsekr

Beroendecentrum
Familjecentrum
Ungdomsmottagning
Livsstilscentrum
Dietist
Dagrehab
Bassäng
Osteoporosmottagn
Minnesmottagning
Ljusbehandling, hud

Bedömningsbil Los

Specialistsjukvård

Socialpsykiatri

I Ljusdal finns:
Ambulans Vo Ambulans samt bedömnbilen i Los
Lab
(Vo Diagnostik)
Rtg
(Vo Diagnostik)
Psykiatrisk mottagn, filial (Vo Psykiatri),

Specialistsjukhus
Hudiksvall / Gävle / (Bollnäs)

Pacemaker ssk
C-PAP ssk
BuP
Stroketeam
Hjärtsviktsteam
Spec Palliativt Team

Bedömningsbilen i Los
Från projekt till permanent verksamhet
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Gävleborgs län

Upptagningsområde

✓ Upptagningsområde ca 40 Km radie från Los

✓ Glesbygdsområde
✓ E 45 hårt olycksdrabbad vägsträcka ligger i området
✓ Servicehus och dskmottagning finns i Los

✓ Närmaste Hc Färila Hc 45 km
✓ Till centralorten Ljusdal är det 60 km,
✓ Närmaste sjukhus, Hudiksvall 120 km

✓ Gävle sjukhus, 230 km
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Införandeprocess

• Projektgrupp start 2015
• Förankringsprocess
➢ Los bygderåd

➢ Dialogmöte med befolkningen före projektstart
➢ Återkommande information i bygdebladet ”Loos-lappen”
➢ Dialogmöte med befolkning juni 2017

• Under projektfas följdes även en del statistik
• Permanent verksamhet 1 jan 2018
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Bedömningsbil 9570 i Los
Glesbygdssjukvård i samverkan
Från och med oktober 2015 finns en bedömningsbil
dygnet runt i Losområdet. Det är ett samarbete mellan
Region Gävleborg (ambulanssjukvården och
primärvården) och Ljusdals kommun.
Bedömningsbilen är utrustad på samma sätt som en
ambulans, men utan bår. Sjuksköterskan i bilen kan
snabbt göra de första akuta insatserna samtidigt som
ambulans eller helikopter larmas.
Den bemannas av 9 ambulanssjuksköterskor på
halvtid. Samverkar/samarbetar med Region
Gävleborgs primärvård och Ljusdals kommuns
hemsjukvård. Resultatet blir en stark
sjuksköterskeresurs dygnet runt i Losområdet

Läkarstöd

Läkarstöd vid primärvårdsinsats till personal vid
bedömningsbilen erhålls vid behov från Ljusdals primärvård:
- 08:00-16:00 vardagar: Familjeläkare på Hc Färila/Los, telefon
via sekreterare alternativt sjuksköterska.
- Efter 16:00 vardagar samt all jourtid kontaktas
Familjeläkarakuten Ljusdals Närsjukhus, telefon direkt läkare
alternativt jourens sjuksköterska

Ambulansens bedömningssköterska,
arbetssätt

Samverkan mellan sjuksköterska bedömningsbil – sjuksköterska primärvård – kommunal sjuksköterska
Dagtid vardagar – samlokaliserade på hälsocentralens filial i Los, Furugårdens servicehus.
Övrig tid – sjuksköterska bedömningsbil utgår från jourrum på Furugården.
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En dag med bedömningsbilen i Los
08:00
08:15
08:30
10:00
11:00
13:00
15:00
19:00
21:00
22:00
03:00
06:00

08:00

Personalbyte, Rapportering
Kontroll av fordon och utrustning
Fördelning av dagens arbete. TeleQ, rådgivning och patientbokning på Hälsocentralen
Provtagning, undersökning
Singelolycka
Fortsatt arbete på Hälsocentralen
Kommunuppdrag, bensår
1177 ringer om patient, åker dit gör en bedömning, vård hemma
Kommunuppdrag på servicehuset, byte av KAD
112 Fallolycka, misstänkt collum.
Stabiliserar och behandlar patienten i väntan på ambulans
Kommunuppdrag, Injektion till en boende på servicehuset
112 Bröstsmärtor. Behandlar , skickar EKG,
patienten är klar att åka och göra en PCI i Gävle ca 23 mil enkelresa.
Transport i ambulanshelikopter
Personalbyte, rapportering

Från dialogen vid uppföljningsmöten
Trygghet för befolkningen:
- Kompetent ssk resurs tillgänglig dygnet runt. (Samarbete med IVPA, Räddningstjänst)
- Mycket kortare väntan på t ex smärtstillande injektion, vid kateterstopp osv
- Möjlighet att undvika onödiga resor till akuten eller sjukhusvård
- Trygg hemgång och bra möjlighet till uppföljning efter sjukhusvistelser
Samarbetsvinster ssk:
- Kompetensutbyte mellan de olika sköterskorna ambulans – primärvård - kommun
- Provtagningar, injektioner, omläggningar mm kan utföras i samarbete

- Ökad tillgänglighet speciellt jourtid eftersom en ssk är på plats
- Vid kortare planerad frånvaro för ex Pv- eller kommunsköterska behöver ev inte ersättare
åka upp till Los
Utvecklingsarbete pågår ständigt. Regelbundna uppföljningar sker på olika nivåer.

Utvärdering före beslutet om permanent verksamhet från 1 jan 2018
• Personalenkät, till Ambulanssjukvården, Primärvården, Hemsjukvården, kommunens
Omsorgsverksamhet, SOS,1177, Personal (251 enkäter, 1212 svar, 48%)
• Befolkningsenkät (651 enkäter, 348 svar 53%)

• Statistik över insatser
• Medicinsk utvärdering

Sammanfattning utvärdering
-Befolkningen känner stor trygghet och omvittnar stort förtroende för de insatser som görs.
-Medarbetarna inom både kommun och primärvård är mycket nöjda och känner stor trygghet med
arbetssätt samt det stöd som erhålls från den akutmedicinska nivå som ambulanssköterskorna
bidrar med.
-Medicinska insatser och bedömningar medför att transporter till sjukhus kunnat undvikas
genom insatser på plats som sedan följts upp via primärvård eller kommunsjukvård, ibland via
bedömningsbilen själv

-Akuta tillstånd har kunnat identifieras och patienten transporteras till rätt högre vårdnivå utan
sekundärtransporter samt att patienten är transportklar när ambulansen anländer
-Ledtiden till hjälp för svårt sjuka patienter, tex i palliativ vård, har förkortats då
ambulanssköterskan finns tillgänglig på nära håll
-Samverkan Ambulanssköterskan samordnas med primärvårdens och kommunens sjuksköterska
vilket ger Losborna en samlad stark sjuksköterskeresurs dygnet runt
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Patientnytta, Bedömningsbilen, Los
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Patientnytta bedömningsbilen
Fall 1
85 - årig man

•

Svårt hjärtsjuk, diabetes, demens, gruppboende

•

Upprepade inläggningar medicinkliniken, Hudiksvall pga hjärtsvikt. Endast
konservativ behandling, dvs medicinering med bla vätskedrivande,
symtomlindrande ej botande

•

Anhöriga vill undvika förflyttning av patienten

•

8 besök av bedömningsbil under ca 2 veckor fram till patienten avlider
lugnt och stilla i sin hjärtsjukdom utan att behöva förflyttas.

•

De flesta besök larmas ut som ambulansuppdrag pga andnöd och hade
resulterat i transport till akutmottagning

•

Bedömningsbil ger injektioner, vätskedrivande och smärtlindrande efter
läkarkontakt per telefon

•

Bedömningsköterska gör också spontana återbesök för att se effekt av
injektionerna
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Patientnytta bedömningsbilen
Fall 2
79 - årig man

•

Höftleds operation, hemskriven utan komplikationer efter 5 dygn

•

Kraftiga smärtor under natten efter hemskrivning

•

Bedömningsbil gör hembesök, smärtstillar med injektioner samt gör
uppföljande besök påföljande dag.

•

Utan bedömningsbil -> transport av nyopererad (smärtsamt och
ansträngande) till akutmottagning mitt i natten för att få smärtstillande.
Transport tillbaka hem.

Tommy P 2017-11

Patientnytta bedömningsbilen

Fall 3
70 - årig kvinna

•

Hjärt – och lungsjuk

•

Bytt blodförtunnande medicin -> plötslig underlivsblödning under kväll

•

Bedömningsbil larmas ut på ambulansuppdrag

•

Bedömningssjuksköterska gör undersökning av allvarlighetsgrad (puls, blodtryck
mm)

•

Telefonkontakt med läkare, gemensam bedömning att patienten stannar i hemmet,
slutar med blodförtunnande. Remiss till gynekolog, Hudiksvall.

•

Patienten blir undersökt av specialist efter ett par dagar istället för att hamna på
akutmottagning under kväll/natt
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Patientnytta bedömningsbilen
Fall 4
56 årig man

•

Kroniska sjukhuskrävande patient med buksmärtor (kronisk pancreatit)
ca 20 ambulansuppdrag under ett år.

•

Bedömningsbil behandlat med läkemedel och dropp efter läkarkontakt
och därför kunnat stanna i hemmet vid de flesta tillfällen. Återbesök av
bedömningsbil (PV-ärende) alt återbesök HC, Los.
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Filminslag från SVT Gävleborg

Slutsats

Det unika samarbetet mellan ambulanssjukvård,
primärvård och kommunens hemsjukvård har givit en
god kontinuitet för, de ibland komplexa, patienter med
kroniska sjukdomar som vårdas i hemmet. Kvaliteten
på omvårdnad och akut hjälp har därmed kunnat
bibehållas och sannolikt ökat trots att antalet
transporter till akutmottagningar minskat.
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