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TryggVE- projektet är ett samverkansprojekt mellan kommuner,
primärvård och sjukhus i Södra Älvsborg. Modellen bygger på
DWWlOGUHSDWLHQWHUVRPLGHQWL¿HUDVVRPPXOWLVMXNDHOOHU
multisviktande genomgår en ”utredning/screening” för att
uppmärksamma hälsoproblem.

Vill du har mer information om projektet och ta del av de dokument
som används kan du gå till www. tryggve.vgr.se
Kontaktperson TryggVE
Verksamhet: ……….………………………………...……………..
Namn: ………………………………………...………………………..
Telefon: ………………………………………...……………….……..

TryggVE
Trygghet

Vårdsamverkan

Att patienten känner sig trygg
i sin situation, vet att vården
samverkar och vet vem han/hon
ska/kan vända sig till

Trygghet

Psykisk hälsa

Effektivitet
Effektivt omhändertagande utan
onödiga väntetider oavsett
vilken organisation som
patienten vänder sig till

Säkerhetsställa att ﬂöden och
kommunikation mellan olika
vårdgivare fungerar
tillfredsställande och säkert

Läkemedel

Nutrition

Rehabilitering

Prevention

Info

Rätt vård
på rätt nivå

Multisviktande
Någon eller ﬂera sjukdomsdiagnoser. Problem med nedsatt rörlighet och ork samt behov av rehabiliterings- eller funktionsuppehållande insatser under lång tid. Sammantaget en skör livssituation, snabbt föränderlig och med behov av återkommande omprövning av vård, omsorgs- eller rehabiliteringsinsatser.

Multisjuk
Personer över 75 år med minst 3 diagnoser och minst 3 oplanerade läkarkontakter under de 12 senaste månaderna med
skör och snabbt föränderlig livssituation.

Arbetsgång
Identifiera

Diskutera i
team

Tillfråga
patienten

Märka journal

Fyll i
inrapporteringsunderlag

Planera och
genomföra
bedömningar

Åtgärder planeras
och genomförs av
teamet

Sjuksköterskan
är koordinator

Uppföljning

Sjuksköterska
Koordinator

Bedömningar

ͻHålla samman olika
bedömningar och
kontakter med andra
professioner och
vårdgivare
ͻTeam
ͻInrapporteringsunderlag
TryggVE

ͻTrycksår
ͻNutrition
ͻSymtomskattning
ͻFallrisk
ͻPsykisk ohälsa
ͻMMSE-SR, Klocktest

Planerar samt
genomför åtgärder

Läkare
Team
ͻSamverka med teamet
runt patienten

Åtgärder- diagnos
Medicinskt ansvarig

Läkemedel, MMSE-SR,
AUDIT, HAD, m.m

Biståndshandläggare
Team

Sociala insatser

ͻHemsjukvård
ͻKorttid, växelvård
ͻPrimärvård
ͻInrapporteringsunderlag
TryggVE

ͻTrygghet
ͻSocial aktivitet

Handläggare SoL

ͻ (Förenklad
biståndshandläggning)

Arbetsterapeut
Team
ͻSamverka med teamet
runt patienten
ͻMeddela sjuksköterska
när bedömningar görs i
Inrapporteringsunderlag
TryggVE

Aktivitetsbedömningar

Åtgärder

Funktionsbedömningar

Åtgärder

Sjukgymnast
Team
ͻSamverka med teamet
runt patienten
ͻMeddela sjuksköterska
när bedömningar görs i
Inrapporteringsunderlag
TryggVE
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