Närhälsan Online – tillsammans och gemensamt på olika nivåer
Gudrun Greim, specialist allmänmedicin / verksamhetschef gudrun.greim@vgregion.se
Charlotte Lundholm, eHälsostrateg / utvecklingsledare charlotte.lundholm@vgregion.se
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Den 7 maj 2019 genomförde IVO en
inspektion hos Närhälsan Online.
”IVO bedömer att Närhälsan Online
uppfyller kraven i 3 kap. 1-4 §§,
patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL,
på att planera, leda och kontrollera
verksamheten så att kravet på god vård i
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
upprätthålls.”
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Medicinsk kvalité

KORTFAKTA:
28 000 besök sedan starten
157 läkare
46 sjuksköterskor
9 psykologer

Aktuellt:
500 bokningsbara tider/vecka
flera forskningsstudier igång

AdminTeamet: 2 personer
Psykolog – start april 2019

Ett datum/månad/yrkeskategori
för workshop

Sjuksköterska – start mars 2019

2019

Rehab
-uppföljningar
Triageringsmall i appen
Start jan 2019

Barnmorskor
–digital eftervård

2018

Ungdomsmottagningen (dec 2017)
- nu i egen app
Läkare

Hur?

INFORMATION:
Instruerande info till övrig vårdpersonal
SYFTE:
Psykologerna ska erbjuda bokningsbara tider
via appen till nybesök av patienter med lättare
psykiska besvär ex oro eller stress.
En första bedömning och ett max två
RIKTLINJER:
uppföljande besök med patienten.
Samlad gemensam instruktion

UTBILDNING:
Kombination av dialog, teori och praktik ger
trygghet inför start.

TYDLIG PATIENTINFO:
”Psykologen hjälper dig med en första bedömning av
tillstånd och svårighetsgrad.
Om du behöver regelbundna psykologkontakter
i behandlingssyfte kan vi guida dig vidare för
möjliga åtgärder.“

Handen på axeln…
”Det känns som att jag blir inbjuden till patientens köksbord
och att vi där har ett förtroligt samtal.”

”Det korta formatet gör att mötet blir mer koncentrerat och
intensivt, närvaron etableras ganska snabbt.”

”Oftast finns inget behov av att remittera vidare dem, ibland ber jag
dem boka in sig igen om tre-fyra veckor till mig, om de så önskar.”

Anders Almingefeldt, leg psykolog, samordnare Psykologer Online

Med kvalitét i alla sammanhang
•
•
•
•

•
•
•

Endast fast anställd personal från Närhälsan
Krav på kombination fysisk-digital tjänstgöring
Kompetenskrav för ST–läkare
Kompetenskrav för psykologer

Heldagsutbildning obligatorisk
Digitala samverkansytor för vårdgivare
Månatlig dialog med yrkesgruppen
•
•
•

Samarbete med FoU
Granskning av dokumentation
Nationellt nätverk för att skapa ökad evidens

Professionell mottagningsmiljö
-även på distans!

•
•
•
•

Kompetens
Utbildning
Riktlinjer
Forskning
Förankrade medicinska riktlinjer
Gemensamma rutiner
Gemensamt journalsystem
Digitala processer och flöden

Uppföljning:
• Avvikelsesystem
• PV-kvalitet
• Digitala processer och flöden
• Visiba Care-plattformen
• Patientsynpunkter

Rätt fokus ger ringar på vattnet
Starta i liten skala
• Med en definierad målgrupp – börja smalt och bredda efterhand
• Se till att få frekvens i arbetet – uthållighet skapar erfarenhet
• Fånga upp rädslor och farhågor – allt är viktigt i en pågående dialog
• Förbättra och förfina det lokala ägarskapet kontinuerligt – personalen
vidareutvecklas genom lärande och erfarenhet
• Var självkritisk – korrigera och justera allteftersom
• Granskning och uppföljning - till grund för fortsatt utveckling
• Kombinera kliniskt verksamma och IT som motor i förändringsarbetet

• VÅGA!

Tack!
Kom och prata med oss under lunchen!

Närhälsan-torget

H19-H30

