Närvårdssamverkan

Närvårdsomrâde Mark

Södra Alvsborg

Ledningsgrupp Mark
Datum/Tid
Plats

Torsdagen den 9/3-17 kl 13:30-16:30
Gäddan, Kinnaström

Närvarande
Bahman Alami
Eva Pettersson

Socialförvaltningen
Närhälsan

Birgitta Andersson
Elisabeth Kroon

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen

Kay Eriksson
Thomas Strand

BUP

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Vuxenpsykiatrin
Sätila Vårdcentral
Skolsköterska MASS

Erika Agnarsson

Annika Arvidsson
Calle Larsson
Ann-Marie Dalenberg
Ingbritt Lindblad

Frånvarande
Lotta Lundell

SÄS

Lina Sjöstrand
Cecilia Ragnarsson

Folkhälsan
Elevhälsan

Underskrifter
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Mötesordförande
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Justerande
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Sekreterare

Annika Arvidsson
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1.

Mötets öppnande

Bahman Alami öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Föregående mötes protokoll
Ordförande Bahman Alami frågade om synpunkter på föregående möte anteckningar.
2.

3. Val av justerare
Calle Larsson valdes attjustera dagens protokoll.

4.

Information från aktuella arbetsgrupper

Diskussion om vilka som ska ingå i arbetsgrupperna det bestämdes att det är bra om man
varje gupp har en namngiven kontaktperson inom respektive arbetsgrupp.

-Barn-och unga:
Har lämnat ett förslag till regional närvårdssamverkan att man lokalt ska se över om man
kommunen har ett behov av ett ”mini Maria” Polisen signalerar att det finns mycket
missbruksproblematik Marks kommun.

i

i

i

-Elevhälsan:
Första mötet med vårdcentralerna och elevhälsan är planerat till nästa vecka i syfte att
diskutera hur man får en samsyn i hur drogtester av unga ska ske.

-Västbus
Beslut tas om att ge uppdraget till arbetsgruppen för Västbus att utreda om det finns behov
och förutsättningar att skapa en tjänst som Västbus- och Nätverkskoordinator i kommunen.
Uppdraget ska vara slutfört och konkreta förslag redovisas till Närvårdssamverkans
ledningsgrupps möte september.
:

i

Psykisk hälsa:
”
Har börjat arbeta med uppdraget de tidigare fått från ledningsgruppen. Hur ska vi utifrån
Hälso-och sjukvårdsavtalet jobba med integrerad psykiatri i samsjuklighetsärenden Mark
så att behövande individer inte ”hamnar mellan stolarna”.
i

-ÄMM grupp:
Finns inte något uppdrag i nuläget, guppen är vilande.
5.

Information från verksamheterna

Funktionshinder:
Korttidsverksamheten flyttar från Sätila till Kinna i Varpens lokaler. Det har öppnat en ny
daglig verksamhet på Lindäng, Lindängs kiosken, som är öppen två dagar i veckan. Finns
en också en arbetsgrupp som är på Två Skyttlar.

Socialpsykiatri/ IFO
Bra bemanning, saknas några få och det är rekryteringar på väg in till alla tjänster
Äldreomsorgen.
Till handläggarenheten har det tidigare varit svårt att få personal och man har haft höga
sjukskrivningstal. Nu har man full personalstyrka och sjuktalen har gått ner.

Ansökningstiden för att få ett boende är i nuläget 58 dagar, man försöker bevilja boendet på
den ort man ansöker till men det är inte alltid det är möjligt. Tidigare har det varit ett hårt
tryck på korttiden, men det har blivit bättre.
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Ansökan är gjord för att bygga ett äldreboende med en ökning av korttidsplatser, eventuellt
blir det ett nytt boende i Sätila.
Haft ett utbrott av influensa på ett boende kommunen där insatser av Smittskydd,
Vårdhygien och infektionsmottagningen SAS samt Närhälsan har behövts. Inblandade från
kommunen tycker att samarbetet har fungerat mycket bra.
_i_

Skolan:
Bemanningsmässigt så har skolan en brist på psykologer. Skolan arbetar förebyggande
och hälsofrämjande.

BUP:
SÄS barnpsyk ska flytta och det blir mycket jobb en tid framöver med flytten. Ny chef
rekryteras till BUP i Skene.
SÄS:
Ingen representant med.

Öppen Psykiatrin:
Är fullt bemannande just nu, eventuell flytt till Skene lasarett är planerad till 2018/2019.

Närhälsan:
Har en del vakanser på Iäkarsidan och man bemannar upp med vikarier, rekrytering pågår.
Man arbetar mycket med hälsovård sk. Hälsolyft. Man har startat en familjecentralsliknande
verksamhet som heter Prisma och är placerade i lokaler på Skene lasarett.
Pågår ett projekt med aktörer från närhälsan, öppen psykiatrin och tandvården. Syftet med
projektet är att man ska arbeta för att få ned rökning hos barn och unga.
Eva Pettersson lyfter frågan om hur vi i Marks kommun ska samarbeta i frågan om mobil
närvård. Planeras in ett möte med Vårdchefer, MAS, Vårdcentralschefer för Närhälsan och
Sätila vårdcentral planeras in inom kort för att diskutera hur samarbetet ska fortsätta.

Sätila Vårdcentral:

Ar fullt bemannade med fasta läkare och övrig personal.
8.

Avvikelser av vikt

Ingen avvikelse av vikt.
9.

Övrigt

Kerstin Guth och Agneta Johannson informerar om hur flyktingmottagande i kommunen
fungerar. De börjar med att beskriva vilka länder som flest flyktingar kommer från, i nuläget
är det mest från Syrien och det kommer en hel del barn.
Marks kommun har tagit emot 193 personer, varav 70 har ordnat eget boende och 31 har
anknytning till en person med uppehållstillstånd som tidigare är bosatt i kommunen.
92 personer har anvisats från något av Migrationsverkets anläggningar.
Marks kommun har en skyldtiget att ta emot 101 personer under 2017.
Antalet ensamkommande barn var vid årsskiftet 107 barn med kommunplacering i Marks
kommun och sista februari var det 97 barn som var kommunplacerade.
Ett akut problem som man vill lyfta till ledningsgruppen är att man upplever att det är svårt
att få kontakt med sjukvården, det är mycket svårt att få tider till vårdcentralerna och man
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upplever att de sökande hänvisas mellan de olika vårdinstanserna och det gäller detsamma
om flyktingsamordnarna ringer åt de sökande.
Eva Petterson berättar att närhälsan har en organisation som innebär att det är Boda
vårdcentral som erbjuder en hälsoundersökning och det sker först när Migrationsverket har
aviserat och personen har ett personnummer.

Diskussion om deltagande i utbildningen om Jämlik Strokevård lyftes och man är medveten
om att utbildningarna anordnas och inbjudan har gått ut till alla verksamheter. Det
diskuterades också på vilket sätt man arbetade för en Jämlik Strokevård och man har
kommit olika långt med det arbetet inom de olika verksamheterna.
10. Datum för kommande möten.
0
11/5 13:30-16:30
0
0

7/9
13:30-16:30
14/12 13:30-16:30

11. Mötets

avslutande

Ordförande tackade alla som medverkat och avslutade mötet.
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