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Hand i Hand
Samverkan och utvecklingsarbetet
startades redan under 1990-talet då
kommunerna och landstinget såg ett klart
och tydligt behov av samverkan för att
utveckla vården för de äldre som bor i
södra Dalarna.

Målsättning
Viljas kontaktvägar är tydliga och
hon/han upplever trygghet, tillgänglighet
och kontinuitet.

Vision

Det finns en styrgrupp och en stabgrupp
för beslutsfattande, samt en projektledare
som arbetar med samordningen av
pågående projekt. Idag finansieras större
delen av arbetet med statliga stimulansmedel.
Stab- och styrgrupp har ett flertal möten
under verksamhetsåret.
Vi genomför två utvecklingsdagar, en på
våren och en på hösten, där vi arbetar
med planen för samverkan, nya
utvecklingsområden samt uppföljning av
arbetet.
Medverkande på utvecklingsdagarna är
personal med olika professioner från de
tre enheterna.
Styrgrupp

Bitr. Förvaltningschef Hedemora kommun
Äldreomsorgschef Avesta kommun
Verksamhetschef Hälso- och sju kvården
södra Dalarna

”Där Vilja finns - finns vi”

Värdegrund
Vilja ska i alla sammanhang sättas i
centrum, och att det bästa för Vilja är
grunden för det gemensamma arbetet.

Vad vill vi?
Vilja ska kunna:
•
•
•
•
•

få en sammanhållen vård
få vård i eller nära hemmet
få adekvata hemtjänstinsatser
ringa ett nummer till äldrelots
känna trygghet i sin vardag

Stabgrupp

MAS Avesta kommun Hedemora kommun
Enhetschefer Avesta kommun Hedemora kommun
Avdelningschef Geriatrik Avesta lasarett
Verksamhetschef Primärvården

Verksamhetsidé/Syfte
Vår samverkan ger bästa möjliga
vårdkedja för kvinnor och män boende i
Avesta och Hedemora kommuner, som
på grund av ålder och eller sjukdom
behöver insatser från oss så att de
upplever trygghet, tillgänglighet, respekt
och kontinuitet.

Arbetsområden i
samverkan
• Vårdkedjan
• Läkemedel
• Demens
• Fall
• Trycksår
• Nutrition/kost
• Samordnad vårdplanering
• Utbildning
• Anhörigstöd
• Hjälpmedel
• Rehabilitering

