Processens namn

Processens mål

Processägare

Processens användare

Äldre
intervallpatientens
servicekedja

Att klienten klara sig
att bo hemma längre
och att klara sig i
vardagen. Stöd för
närståndevårdare.

Marketta Koskela

Intervallvårdsavdelningar,
SAS gruppen

Kontakt

Bedömning av
behovet av
Intervallvård

Blir beviljad regelbunden
intervall eller blir beviljad en
provperiod eller avslag

Uppgjort/ uppdaterat
av:
Regina Jaskari, Kyllikki
Pitkäjärvi, Heidi
Lindgren, Ulrika
Krokvik-Oja, Noora
Mäki
31.3.2021

SAS gruppen
styr intervallen

Närståendevårdarnas
lagstaadgade
lediga dagar

Individuell plan för
att stöda
hemma boende,
vårdplan görs

Utvärdering

Fortsätter intervallen eller inte
eller bör intervallen flyttas

Godkänt:
Marketta Koskela, t.f.
chef för
äldreomsorgen
31.3.2021

Process steg
Kontakt

Vad görs här
1.Telefonkontakt
2. Ansökan gjord
3. E-post

Bedömning av
behovet av
intervallvård

SAS gruppen
behandlar ansökan

Vem gör/Ansvarig
Den äldre själv,
anhörig,
vårdpersonal,
minnesrådgivningen,
socialarbetare,
hemvården
Planeringkoordinatorn ger
beslut

Mätare och målnivå
Antal ansökningar

Utvärdering

Anvisningar
Ansökan om
intervallvård

RAI bedömning,
vårdplanen från
hemvården,
servicehandledare
gör hembesök v.b.
Närståendevårdare 3
lediga dagar/ månad
SBM

Antal ansökningar.
Beviljade
intervallvårdsperioder

Kriterier för
Intervallvård

Antal
intervallvårdsdygn
som används för
närståendevårdarnas
lagstadgade lediga
dagar
Utvärderas efter
provperioden
Beviljade
intervallperioder

Lagen om stöd för
närståendevård

Närståendevårdarnas
lagstadgade lediga
dagar

Närståendevårdare
har rätt till 3 lediga
dagar/månad

SAS gruppen
Planeringskoordinato
rn gör beslut

Blir beviljad
regelbunden
intervall eller blir
beviljad en
provperiod eller
avslag
SAS gruppen styr
intervallen

Den äldre får
skriftligt beslut
oberoende av
beslutet

SAS gruppen,
SBM
Planeringskoordinato
rn gör beslut

Platsen beror på
SAS gruppen,
behoven och diagnos avdelningarna
och
funktionsförmåga

Lagen om stöd för
närståendevård

Val av intervallvårds
enhet

Kriterier för
intervallvård

Individuell plan för
att stöda
hemmaboende,
vårdplan uppgörs
Utvärdering

Avdelningar gör en
individuell vårdplan

Avdelningarna

Ev. Bör intervallen
styras till annan
enhet

Avdelningarna,
anhöriga, och SAS
skötare

Fortsätter intervallen
eller bör intervallen
flyttas

Processens basuppgifter
Processägare
Processbeskrivningen uppgjord av
Datum för godkännande och godkännare
Processens målgrupp
Processens samarbetspartner
Förutsättningar för fungerande process
Mätare och nyckeltal
Utveckling och uppdatering av processen
Kontaktytor till andra processer
Version nummer

Delar från RAI, kan
göras 1 ggr/mån
eller var tredje
månad
Efter varje intervall
skrivs en skriftlig
utvärdering från
avdelningarna

Utvärderas med
jämna mellanrum
och då vårdbehovet
ändrats

Finns inte

Avdelningar,
anhöriga, SASgruppen

Servicechef Marketta Koskela
Kyllikki Pitkäjärvi, Regina Jaskari, Vaula Löija, Heidi Lindgren, Ulrika Krokvik-Oja
31.3.2021 Marketta Koskela, t.f. chef för äldreomsorgen
Intervallvård
Anhöriga eller klienten själv, servicehandledningsenheten, sjukhusets olika avdelningar, Nykarleby
sjukhem, hemvården
Fungerande samarbete mellan de olika samarbetsparterna.
Enhetens beläggningsprocent
Processen utvärderas och uppdateras enligt årsklockan och vid behov?
Hemvårdens processbeskrivning, team Helmi
Version 2 godkänt 31.3.2021
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