Minnesanteckningar Närsjukvårdsgrupp Lysekil
Datum:

20181116

Tid:

09.00-15.00

Plats:

Socialkontoret Lysekil, lokal Fyrhuset

Närvarande;
Vård och omsorg samt psykiatri 09-12
Susanne Törnblom Läkarhuset
Pia Settergren MAS
Laila Erlandsson LSS/Socialpsykiatri
Johanna Eklöf vård- och omsorg
Marianne Sandsten Bistånd
Gunilla Enlund Kuling rehab
Elin Hansson Närhälsan Lysekil vc
Ingrid Arnholm IFO- sjuk
Marita Niemi kommunrehab
Lotta Pettersson kommunssk
Lisa Alexandersson NU-sjukv psyk
Georg Fischer Vårdsamverkan Fyrbodal
Inbjuden Anette Forsberg
Eva Andersson socialchef

Barn och Unga samt missbruk 13-15
Susanne Törnblom Läkarhuset
Pia Settergren MAS
Julia Lundwall IFO
Anna Nyman-Holgersson Folkhälsa
Gunilla Ehnlund Kuling rehab
Ihren Coleman
Martin Odell
Ellinor Andersson BUP
Lisa Alexandersson chef NU-sjukv psyk
Ann-Catrin Walden Enhetschef BoU
Laila Erlandsson LSS/Socialpsykiatri
Ingrid Arnholm
Vanda Oscarsson UM
Marianne Sandsten Bistånd
Birgitta Winghav BMM
Georg Fischer Vårdsamverkan Fyrbodal
Elin Hansson Närhälsan Lysekil vc
Eva Andersson socialchef
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Anteckningar
Vuxna 09.00-12.00
1. Godkännande av dagordning; Punkt 6 utgår.
2. Anmälan av övriga frågor; Punkt 13 och 14 tillkommer
3. Föregående minnesanteckningar; Inget att ta upp
Minnesanteckninga
r 180921.docx

4. Avvikelse /Susanne Thorin Karlsson; Avvikelsen redovisas och samtal förs.
Överenskommelse; att öppenvårdspsykiatrin tar kontakt med primärvården i de fall
då de ej har tillgänglig läkare och behöver hänvisa till primärvården.
5. Trygg och effektiv utskrivning – hur går det? /Alla; Vi går laget lugnt.
Samarbetet i kommunen mellan primärvård och kommun fungerar väl men det är
problem med sjukhusen. De arbetar utifrån tidigare arbetssätt och personal verkar
inte ha kunskap i SAMSA. Viktigt med avvikelser. Datum för planerad utskrivning
upplevs inte som genomtänkt. Hårt tryck för att ta hem.
Vi behöver börja prata om psykiatrin. Det är 15 dagar under 2019, 7 dagar januari –
mars 2020 och sedan 3. Internt i kommunen måste ett arbete göras för hur det
mottagandet ska ske på bästa sätt.
Beslut av arbetsgrupp samverkan; Marianne Sandsten - sammankallande, Susanne
Törnblom/Elin Hansson, Lisa Alexandersson, Laila Erlandsson, Ingrid Arnholm
6. Sjukhusets roll och leverans d.o/ repr NUsjukvården?
7. Arbetsgång de röda dagarna. Se utsänd bilaga/Eva A; Bifogat dokument är
inget förslag utan ett beslut. Det ska finnas bemanning kl.11-13 den 23 + 26 +
30/12. Beslut fattas 30/12. Det finns ett utkast till vad varje organisation skall göra.
Marianne skickar ut och så inväntas beslut. Uppföljningsblankett finns som ska
fyllas i.
Närhälsan; Sjuksköterska på plats för Skype.
Capio Läkarhuset; bemanning med de som har jour. Ingen rehab i tjänst.
Bistånd; personal på plats.
Trygg hemgång; usk arbetar.
Kommunrehab; personal i tjänst
Beslut; Att ha gemensamma skypemöten kl.11.30
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Förslag till beslut
bemanning storhelg 2018.docx

8. Fast vårdkontakt vid korttidsvistelse/Lotta; Ordinarie vårdcentral är fast
vårdkontakt även under korttidsvistelse.
9. Vårdbegäran/meddelande när någon åker till sjukhus via vårdcentralen/Lotta;
Kommunen önskar att Vårdbegäran görs i SAMSA. Primärvården använder oftast
remiss. Capio Läkarhuset skickar oftast vårdbegäran men ibland krånglar systemet.
Närhälsan tar med sig önskemålet.
10. Arbetet med psykisk ohälsa/Anna Nyman Holgersson; Handlingsplan finns.
Arbetet har blivit förskjutet på grund av sjukdom. Det finns behov hos personal inom
socialförvaltningen av ökad kunskap kring suicidrisk. Rutin behöver tas fram. Georg
informerar om att det kan komma att finnas pengar som Närsjukvårdsgruppen kan
fatta beslut om.
SIP; Praktiskt användande av SIP för förståelse att det är den enskilde personens
möte och inte organisationens verktyg.
Integrerade insatser för vuxna – samsjuklikhet.
Vi fortsätter arbetet vid nästa möte med planering för utbildningssatsning.
11. Val av ordförande och sekreterare 2019; Beslut; Susanne Törnblom är
ordförande och Elin Hansson är sekreterare. Vice ordförande Eva Andersson.
12. Mötestider 2019. Förslag: 22/2, 17/5, 13/9, 15/11; Beslut; 22/2 Närhälsan, 3/5
Capio Läkarhus, 13/9 Socialkontoret och 8/11 Närhälsan. Tid 9-15.
13. Läkare psykiatri //Lisa; Kommer att ha läkare på distans med digitala vårdmöten
via Skype. Prövotid på 3 månader. Svårighet vid vårdintygsbedömning – ingen bra
plan finns för detta just nu. Start 3/12 eller 10/12. Fördel att ha kontinuitet i
läkarkontakt, utökad läkartid. Tiden på mottagningen och utrustningen finns på
mottagningen. Huvudspåret är att sjuksköterskorna kommer till mottagningen på
avsatt tid. Skulle man välja att göra mötet på eget kontor går det bra.
Både kommunen och primärvården upplever det bekymmersamt att det ej finns
någon fysisk läkare på plats.
14. Uppgifter för uppföljning av ”Mest sjuka äldre” //Eva; Uppgifter skickas till Lotta
för samordning senast 23/11. Lotta Skickar till Vårdsamverkan Fyrbodal.
Anteckningar förda av Lotta Pettersson
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Barn och unga 13.00-15.00
15. Godkännande av dagordning
16. Anmälan av övriga frågor
Elin undrar hur det har gått med genomlysning av elevhälsan?
-Skolchef beslutat de leg yrken (skolssk, läk och psykolog) kommer att ligga
centralt. Övriga inom elevhälsan kommer att ligga lokalt på respektive rektor. Start
1/1.
Julia utbildning: Julia tipsa om utbildning i Fyrbodal om spelproblem (pengar). Ons
5/12 09.00-12.00 i Trollhättan. IFO kommer att åka (både handläggare för vuxna
och barn)
Ellinor tipsar om en bok: Psykiatrisering av skolkaren. Vi ser gärna författaren som
gäst på ett NSV i vår, eller kanske vid ett annat tillfälle och då även ta med personal
som arbetar med målgruppen? Psykologerna hos Irene tar kontakt med författaren
angående detta.
17. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckninga
r 180921.docx

18. Beslut familjecentral
Finns ännu inget kommunalt beslut ännu, men ligger nära. Familjecentral har varit
uppe på kommunstyrelse, som rek kommunfullmäktige att fatta beslut om att starta
familjecentral. Kommunfullmäktige tar upp frågan på möte nästa vecka.
19. Hur skall vi arbeta med tidiga samordnade insatser för barn och unga. Projekt
nätverk väst. Gemensam problembild, vad ser vi? Mål och åtgärdsplan Se
bilaga.
Ann-Catrin Walden, Ihren Coleman, Elin Hansson
Lysekils
utvecklingsarbete.docx

Ann-Catrin Walden, Ihren Coleman, Elin Hansson, och Malin Olsson har varit på
konferens om tidig samverkan i Stockholm. Anordnades av Skolverket och
Socialstyrelsen. Rapport från denna dag ges. Vi ingår inte i delen som får utbildning,
utan i delen som endast ingår i nätverk. Vi tillhör nätverk Väst. Dock är det inte helt
klarlagt vad nätverksarbetet innebär.
Vi önskar arbeta vidare med: Underlätta samsyn mellan huvudmän i syfte att få till tidig
samverkan kring psykisk ohälsa kring barn och unga.
Diskussion kring Västbus.
Diskussion om vi kan bjuda in en f.d. ungdom till NSV för att berätta hur det har varit
med kontakter med myndigheterna genom uppväxten, och hur vi kan få barn/unga
delaktiga att ta fram vad vi skall arbeta med. Kanske genom elevrådet?
Vi svarar på frågor från konferensen.
Frågor.docx
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Diskussion kring SIP – Ellinor (BUP) och Ann-Catrin skall se hur många vi har gjort.
Julia/Ann-Catrin skall se om det går att få fram vad vi har för orsak till våra
orosanmälningar.
20. Arbetet med psykisk ohälsa /Anna Nyman Holgersson
Psykisk hälsa
Handlingsplan_2019-2020_Lysekil.docx

21. Val av ordförande och sekreterare 2019
Beslut; Susanne Törnblom är ordförande och Elin Hansson är sekreterare. Vice ordf.
Eva Andersson
22. Mötestider 2019
Beslut; 22/2 Närhälsan, 3/5 Capio Läkarhus, 13/9 Socialkontoret och 8/11
Närhälsan. Tid 13-15.

Ordförande Eva Andersson
Sekr. fm Lotta Pettersson
Sekr. em Elin Hansson
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