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Närvårdsområde Mark

Nä rvå rdssa mverkan
Södra Alvsborg

Ledningsgrupp Mark
Datum/Tid
Plats

Torsdagen den 7/6 kl 13:30-16:30
Gäddan, Kinnaström

Närvarande
Bahman Alami
Birgitta Andersson
Erika Agnarsson

Tarja Thoren
Calle Larsson
Katri Cimmerbeck
Annika Arvidsson
Björn Andrén
Cecilia Ragnarsson
Elisabeth Kroon

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Vuxenpsykiatrin
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Folktandvården
Elevhälsan
Socialförvaltningen

Frånvarande
Maria Glemfelt
Lina Sjöstrand
Lotta Lundell
lngbritt Lindblad
Cathrine Klippedahl
Nina Brag
Eva Petterson
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Folkhälsan
SAS

Skolsköterska MASS
Sätila Vårdcentral
BUP
Närhälsan
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Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
1.

Föregående mötes protokoll
Föregående mötesanteckningar gås igenom och läggs till handlingarna.

2.

3. Val av justerare
Cecilia Ragnarsson valdes att justera dagens protokoll.

4.

Information från verksamheterna

Närhälsan
Ingen representant närvarande.
Öppen Psykiatrin:
Svårt med rekryteringen av läkare, för övrigt relativt bra bemanningsmässigt övriga
personalkategorier. Slutenvården inom psykiatrin har en relativt bra bemanningssituation
över sommaren, planerar inte att stänga några vårdplatser.

Äldreomsorgen:
Bra bemanningssituation inom handläggarenheten och relativt bra inom övriga
verksamheter, förutom svårt med rekryteringen av sjuksköterskor.

lFO
Svårt med bemanning av socialsekreterare för utredningsdelen, harjust nu konsulter inne i
verksamheten. Pågår mycket olika aktiviteter b.Ia. är man med i ett projekt som kommer att
pågå under tre år och anordnas av SKL. Syftet med projektet är och att bryta det långvariga
biståndet.
Planer finns att starta en Spädbarnsverksamhet i samma lokaler som familjecentralen
Prisma. Spädbarnsverksamheten planeras att starta i höst och det kommer att bemannas
med personal från Spädbarnsverksamheten i Borås och hålla öppet några dagar/vecka.

Barn-och unga:
Ingen representant närvarande.
Elevhälsan:
Har en intensiv period nu inför sommaren, många unga mår inte bra och det visar sig nu
när betygen kommer och terminsavslutningen närmar sig.
Man har sökt medel för att gemensamt med flera aktörer arbeta för att utveckla samarbetet
kring barn och unga. Projektet anordnas av socialstyrelsen och Skolverket.
Elevhälsan saknar en psykolog, för Övrigt bra bemannat.

Folktandvården:
Har en bättre bemanningssituation mot tidigare och det ser likadant ut för samtliga kliniker
kommunen.

i

Funktionshinder
Ser över möjligheten att eventuellt starta ett nytt LSS boende för att kunna ta hem de som
idag finns på köpta platser, man ser också att det finns ett behov ett nytt boende för unga
vuxna som idag bor hemma och önskar flytta hemifrån.
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5.

Fortsatt arbete med genomförandeplan Psykisk hälsa

Rapport från arbetsgrupperna
-Vuxen Psykisk ohälsa
Presenterace ett förslag till handlingsplan med tre fokusområden.
Katri Cimmerbeck fåri uppdrag att fortsätta arbetet med handlingsplanen under
sommaren och återkomma med ett förslag till handlingsplan till nästa ledningsgruppsmöte den 13/9.
-Barn och unga,
Har inte påbörjat arbetet med handlingsplanen ännu. Gruppen inväntar resultatet
från revideriwgsarbetet som pågår regionalt om Västbus.

Under möte“. diskuterades det om SlP -lotsar är något som ska implementeras i
verksamheten. Förslag är att Jan Nilsson, projektledare för SIP, bjuds in till mötet
den 13/9.
Den lokala arbetsgruppen för Västbus föreslår att uppdraget för gruppen ändras från att
enbart arbeta med Våstbusfrågor ändras till en arbetsgrupp som arbetar med frågor som
berör Barn och unga. Förslaget om att ändra uppdraget flyttas till nästa möte den 13/9.

Samsjuk'üghet
Slutrapporten för projektet Samsjuklighet är klar och sammanfattningsvis kan det
6.

konstateras att någon organiserad övergripande samverkan inte kommit igång under
projekttiden. kring personer med Samsjuklighet.

7.Samverkanslagen
Pågår ett omställningsarbete inom alla verksamheter som ska vara klart tills den 25/9.
8.

Information om projektet Mini Maria och Tidig upptäckt, tidiga insatser.

Ar beslutat att det blir en Mini Maria mottagning och det har nu anställts en projektledare,
beräknas att starta under hösten 2018.

Tidig upptäckt, tidiga insatser
Marks kommun är med pilotprojekt där syftet är att tidigt upptäcka barn med autism och på
så sätt kunna sätta in tidiga insatser. För att tidigt kunna upptäcka de barn som har behov,
screenas alla barn som deltar i projektet vid 4 års ålder på BVC. Det finns två projektledare
som har börjat arbeta med att intervjua personal och därefter planeras det utbildning till
hösten.

Hur rustar vi oss för sommaren 2018
9_.
Aldreomsorgen.
Ser bra ut bemanningsmässigt förutom för sjuksköterskeorganisationen där det är svårt att
få vikarier.
Funktionshinder
Dagligverksamhet stänger några veckor under sommaren. Sommarläger anordnas under
v. 27.

IFO.
Lugnt, ordinarie verksamhet.

Barn och unga
Har lovskola fram till midsommarveckan.
Under sommaren håller några öppna förskolor och fritids öppet, för övrigt lugnt.
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Folktandvården
Horred kommer att vara stängt någon vecka under sommaren, för övrigt lugnt.
8.

Avvikelser av vikt

IFO och öppen psykiatriska mottagningen har träffats och gjort en gemensam
händelseanalys av en avvikelse för att gemensamt komma fram till och identifiera vad som
har brustit i vårdkedjan. Upplevdes som mycket positivt att arbeta med avvikelser
gemensamt på detta sätt.
9.

Övrigt

Information om att Krisstöd varit aktiverat för några veckor sedan och det fungerade mycket
bra, var bra uppslutning från alla verksamheter. Krisstöd var aktiverat under 8 timmar och
totalt var det 7 personer som deltog.
10. Datum för kommande möten.
0
13/9 kl 13:30-16:30
. 15/11 kl 13:30-16:30
11. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla som medverkat och avslutade mötet.
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